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Ny sæson, ny bestyrelse, ny status og mas-
ser af ny dansk dramatik. Den kommende 
sæson på Vendsyssel Teater byder atter på 
mange spændende nyheder.

Siden 1. januar 2020 har teatret fået fast 
plads på finansloven og er blevet et tea-
ter med særlige opgaver. 

Vi er blevet et regionalt kraftcenter med 
særlig fokus på ny dansk dramatik, der 
tager udgangspunkt i Vendsyssel.

Den status har vi tænkt os at leve op til. 
Med vores nye bestyrelse i spidsen kaster 
vi os ud i opgaven med fortsat at være et 
teater, der er synligt lokalt og nationalt, 
leverer gode seværdige forestillinger – og 
fungerer som ”byens dagligstue”.

Vi præsenterer i sæsonen 20/21 hele fem 
nye egenproduktioner – nogle alene og 
nogle sammen med andre. Det glæder os, 
at vi endnu engang kan præsentere lokal- 
kendte skuespillere, ligesom vi er glade 
for at byde nye ansigter velkommen til 
Vendsyssel – både på og bag scenen. 

Vi lægger ud med en munter ”krimi- 
komedie”. Kiksekartellet byder på 
både mordgåder, mystik og plads til 
latter. Skuespiller og dramatiker Pernille 
Sørensen har skrevet komedien, som 
iscenesættes af revydronningen Joy-Maria 
Frederiksen. 

Herefter står den på lokalt ungdoms- 
teater, når vi sammen med Teater Nord-
kraft præsenterer Polly og stormen. En 
dramatisering af Sarah Engell og Sanne 
Munk Jensens ungdomsroman Tag gaden 

tilbage, der handler om pigen Polly fra 
Hirtshals og hendes udfordringer både 
på hjemmefronten, på gymnasiet i Hjør-
ring og til vilde fester i Aalborg. Her er  
ungdomsteater til de unge, men også til 
de ældre generationer, som har lyst til at 
blive klogere på ungekulturen i dag.  
Forestillingen bliver også vist for skole-
klasser og ungdomsuddannelser.

Op mod jul satser vi atter på en kæmpe 
og anderledes opsætning med en af de 
helt store kærlighedshistorier. Denne 
gang er det Romeo og Julie i Rune David 
Grues bearbejdelse og iscenesættelse 
med nykomponeret musik af jazz-ikonet 
Benjamin Koppel. 

Efter jul sætter vi endnu en komedie 
på scenen, når vi i co-produktion med 
”Teatret” og Hans Rønne præsenterer 
Rundkørsel. Det er ny dansk dramatik, 
som handler om at placere et kunstværk i 
en rundkørsel med alle de uenigheder og 
diskussioner, det kan medføre i en by et 
sted i det nordvestlige Vendsyssel...

Vi slutter sæsonen med en vaskeægte 
klassiker. Frøken Julie er et af Strindbergs 
mest berømte stykker. Det handler om en 
ung, rig kvinde, hendes unge, ambitiøse 
tjener og deres lidenskabelige forhold en 
skæbnesvanger sankthansaften. Frøken 
Julie kommer forhåbentlig til at glæde 
endnu flere rundt om i landet, når den 
senere skal på turné.

Som altid er årets sæson krydret med en 
flok spændende, anderledes, nyskabende 
og tankevækkende gæstespil både for 

de små, de unge og de voksne. Det hele 
suppleres med et væld af &-arrangemen-
ter, der ikke nødvendigvis har noget med 
teater at gøre – men som også byder på 
gode timer i ”byens dagligstue”.

Vi glæder os til at se dig! 
 
På gensyn 
 
Teaterdirektør Lars Sennels 
– og alle os på Vendsyssel Teater 
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DE TOMME SALES TID

Desværre sluttede sæson 19/20 langt tidligere end planlagt. Det store Vendsyssel-drama, Stormene, om Stygge Krum-
pen og hans Elisabeth måtte slutte halvvejs i spilleperioden. Den groteske monolog Margaridas metode blev frataget 
sin premiere, og flere gæstespil blev aflyst. Alt sammen for at forhindre smittespredningen af covid-19. 

Det skal være trygt at gå i teatret, derfor følger vi konstant udviklingen og myndighedernes anbefalinger. Men vi ser 
også fremad mod sæson 20/21, hvor vi håber at kunne realisere årets repertoire og invitere jer i teatret igen i forsvarlige 
rammer. Vi tager forbehold for de eventuelle ændringer, der måtte komme i forbindelse med udviklingen af situationen 
og henviser til vendsyssel-teater.dk for yderligere orientering.

SIDEN SIDST
NY BESTYRELSE

I januar 2020 fik Vendsyssel Teater ny bestyrelse. Tre tid- 
ligere repræsentanter blev genudpeget, mens vi kan byde 
velkommen til tre nye medlemmer.

Bestyrelsen udgøres af:  
Byrådsmedlem og bestyrelsesformand Henrik Jørgensen  
Dramatiker Julie Maj Jakobsen 
Medarbejderrepræsentant Anders Budolf Andersen  
Innovationsdirektør Dorte Maarbjerg Stigaard 
Byrådsmedlem Mogens Bjerre  
Bankdirektør og næstformand Ole Peter Christensen
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REPERTOIRE 20/21
Vendsyssel Teater er kendt for sin solide komedietradition, sine folkelige klassiker- 
fortolkninger og sin forkærlighed for realistisk teater, men også psykologisk 
drama, der gør ondt. Teatret satser i høj grad på nyskreven dansk dramatik. I år 
er ingen undtagelse. Der er lidt for enhver smag – både til de voksne, de unge og 
de yngste.
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NYE KONCEPTER

HEDDER DU JULIE?  
I denne sæson har vi mange Julie-forestillinger. 
Derfor giver vi alle med navnet ‘Julie’ 50% 
rabat på to løssalgsbilletter til en valgfri 
forestilling – enten til en egenproduktion 
eller gæstespillet About miss Julie. 

Hold øje med Julie-badget  
og se, hvor du kan få rabat!

For at opnå Julie-rabat skal  
du henvende dig til teatrets billetsalg.  
Husk id. 

TEATERSAMTALER  
I forlængelse af forestillingen Tæt tåge blev et 
nyt koncept indført i 2019. Det var en succes, 
som vi fortsætter med. Konceptet går ud på at 
skabe dialog om teateroplevelsen, tilføje nye 
perspektiver og styrke publikumsrelationen 
bl.a. via interviews med en gæst udefra. 

Projektet er et samarbejde med Baggård- 
Teatret, Odsherred Teater og Teatret Svalegan-
gen. 

SYGT SUNDT TEATER 
TV2 Nord, Regionshospital Nordjylland og 
Vendsyssel Teater giver sygehuspatienter mu-
lighed for at se teater på nogle af de nordjy-
ske hospitaler. 

Via direkte transmission kan patienter se med 
fra tv-skærme i sygehusstuerne, samtidig 
spiller forestillingen i teatret for et publikum 
– evt. pårørende og sygehusansatte. Første 
transmission bliver Kiksekartellet. Projektet 
er støttet af Spar Nord Fonden og Region 
Nordjylland.

Julie 
RABAT
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17. SEPTEMBER – 16. OKTOBER 2020

Mandag – fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 15.00 
Dog tirsdag 22. september og tirsdag 6. oktober kl. 14.00 
Spiller ikke 28. september – 3. oktober 2020

STORE SAL – 15 ÅR+

HANDLING

Vi er på kiksefabrikken i Hjørring i slut-
ningen af 1940’erne. Salget af kiks går 
strygende, ikke mindst efter ansættelsen 
af en svensk kiksemester. Livet er også 
muntert hos frimurerlogen ’Snapsebrød-
rene’, hvor logebroder Murer-Madsen 
gerne arrangerer vovede aftenarrange-
menter med den frodige kiksepige Sorte 
Marie.

Samtidig er der stille i Amtmandsboligen 
på bakken. Hunden snorker, og amtmand- 
inden keder sig. I hvert fald indtil den 
svenske kiksemester dukker op med en 
pakke af eksotiske kiks, bagt efter en 
hemmelig opskrift. I denne verden opstår 
’Kiksekartellet’ – eller gør det?

Langt senere, i 2020, er der travlt på 
byens teater. Kunstforeningen ’Skitserne’ 
holder høringsaften om flytningen af 
byens stolte skulptur Tyrebrønden. Der 
er både gammelt fjendskab og penge 
på spil. I løbet af aftenen dukker rygter-
ne om ’Kiksekartellet’ imidlertid også 
op – sammen med historier om nogle 
uafklarede mord i byen. Men fandtes 
’Kiksekartellet’ overhovedet? Og findes 
det stadigvæk?

HOLDET BAG

Da skuespilleren og dramatikeren Pernille 
Sørensen spillede med i Hjørring Revyen 
i 2018, blev hun nysgerrig på Hjørrings 
hemmeligheder. Hun gik i arkiverne på 
Vendsyssel Historiske Museum, og her 
fandt hun interessante oplysninger om 
byens kiksefabrik i dens storhedstid.  
Denne research – tilsat masser af fri 
fantasi og godt humør – bliver nu til en 
krimikomedie om Hjørring.

Stykket instrueres af Joy-Maria Frederik-
sen, der er en af Danmarks mest efter-
tragtede morskabsinstruktører; hun har 
bl.a. instrueret Odense Sommer Revy og 
farcen De 39 trin.

Kikseuniverset skabes af scenografen 
Camilla Bjørnvad, der har skabt vilde tea- 
terverdener fra Gasolin på Dr. Dante til 
Brødrene Løvehjerte på Odense Teater og 
Kirsebærhaven på Aalborg Teater. Lyd- 
designeren Janus Jensen står for fore-
stillingens urovækkende kikseknæk, og 
Anders Budolf Andersen sørger for både 
hyggen og uhyggen i lysdesignet.

Det bliver skummelt, men det bliver ga-
ranteret også sjovt. Så kom, hvis du tør!

MEDVIRKENDE

Bente Eskesen

Robin Haslund Buch

Søren Hauch-Fausbøll

Hanne Laursen

Pernille Sørensen

Tekst: Pernille Sørensen

Instruktion: Joy-Maria Frederiksen

Scenografi: Camilla Bjørnvad

Lysdesign: Anders Budolf Andersen

Lyddesign: Janus Jensen                                              

Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen

Urpremiere 17. september 2020

KIKS&MIDDAG&TEATER-PAKKE
Kl. 16.30 - Vendsyssel Historiske Museum

 Velkomst med kaffe, kiks og historien  
om Mariekiksen samt rundvisning med  

fokus på kiksefabrikken og virksom- 
hederne i Hjørring

 
Kl. 18.00 - Teatercaféen Hos Uffe

Middag inkl. 1 glas sodavand/vin/øl

Kl. 19.30 - Vendsyssel Teater
 Forestillingen Kiksekartellet

Pris: 520 KR. 
Mødested: Vendsyssel Historiske  

Museum, Museumsgade 3, Hjørring 
Onsdag 7. oktober 2020 kl. 16.30  
Se flere datoer på hjemmesiden

Julie 
RABAT
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KIKSE
KARTELLET
KRIMIKOMEDIE OM KIKSEFABRIKKEN  
OG DENS HEMMELIGHEDER

EGENPRODUKTION    7
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MEDVIRKENDE

Lærke Schjærff Engelbrecht 

Jela Natius Abildgaard

Alexander Clement

Jakob Hannibal 

Ulla Henningsen

Peder Holm Johansen

Baseret på romanen Tag gaden tilbage  
af Sarah Engell og Sanne Munk Jensen 

Dramatisering og instruktion: Niels Erling

Tekstdramaturgi: Thea Kulavig

Scenografi: Lise Marie Birch

Lysdesign: Mia. J. Willett

Lyddesign: Rasmus Juncker

 

Co-produktion mellem Teater Nordkraft 
og Vendsyssel Teater

  
Forestillingen spiller på Teater Nordkraft 

12. september – 8. oktober 2020

 
Urpremiere 12. september 2020  

på Teater Nordkraft

HANDLING

’Hvad hvis man ikke gider ende sine 
dage i Hirtshals med at sidde og æde 
pomfritter nede på havnen? Hvad så?’

Sådan lyder logikken for Polly, der bor i 
Hirtshals med sin far og sin farmor. Polly 
skal bare væk! Hun er træt af det hele, 
og hun forstår ikke, at bedsteveninden 
Kat kan holde ud at arbejde nede på 
fiskefabrikken.

På gymnasiet i Hjørring bliver Polly fasci-
neret af klassens seje pige, Caro. Så hun 
svigter bedsteveninden og tager med 
den nye veninde til fest hos en gavmild 
fyr i Aalborg. Her drikker hun tæt og alle 
hæmninger fordufter. Alt er vildt og vok-
sent – lige indtil hun vågner og opdager, 
at hendes ’venner’ har delt ydmygende 
billeder af hende på nettet. Hun føler sig 
udskammet og fordømt af alle. Så Polly 
går ned på havnen i stormen og tager en 
farlig beslutning…

Polly og stormen er en ungdomsforestil-
ling. Men den er også en voksenforestil-
ling for alle tre generationer: 

For teenagere – der er trætte af deres 
uforstående forældre. 

For forældre – der har svært ved at følge 
med i deres teenageres selvstændigheds-
trang. 

For bedsteforældre – der har svært 
ved at forstå, hvad det digitale univers 
egentlig gør ved deres elskede børne-
børn.

HOLDET BAG

Da Sarah Engell og Sanne Munk Jensen 
udgav bogen Tag gaden tilbage i 2019, 
blev romanen en lynsucces. Ikke mindst i 
Nordjylland. For bogen handler om at bo 
i provinsen – og om at få lov til at være 
sig selv. Også selvom man måske vælger 
et anderledes liv end sine forældre eller 
bedsteforældre. Bogens hovedperson 
Polly skal i hvert fald både kæmpe mod 
sin fars tvivl, sin farmors skepsis – og sin 
bedstevenindes foragt – inden hun finder 
sin egen vej.

Teater Nordkrafts dramatisering af Sarah 
Engell og Sanne Munk Jensens roman 
Dig og mig ved daggry resulterede i en 
Reumert-pris for Årets Børne-/Ungdoms-
forestilling i 2019.

Nu glæder Vendsyssel Teater sig over at 
kunne præsentere Polly og stormen som 
co-produktion sammen med Teater Nord-
kraft: Vendsyssel Teater bygger scenogra-
fien, Teater Nordkraft afholder prøverne 
– og forestillingen vises både i Aalborg 
og i Hjørring.

Instruktøren er Niels Erling, der netop har 
været kunstnerisk leder af Teater Momen- 
tum i Odense i sæson 19/20. Herfra har 
han medbragt sin scenograf og sparrings-
partner Lise Marie Birch.

Skuespillerne består af fire af Teater 
Nordkrafts faste ensemble – suppleret af 
skuespillerne Ulla Henningsen og Peder 
Holm Johansen.

SKOLEFORESTILLINGER FOR 8. KLASSER 
19. – 27. OKTOBER 2020

 

17. OG 24. OKTOBER 2020 KL. 15.30 
22., 23., 28. OG 29. OKTOBER KL. 20.00

BLACK BOX – 13 ÅR+

Julie 
RABAT
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POLLY OG 
STORMEN
DRAMA OM DIGITAL MOBNING OG UNGE 
DRØMME I NORDJYLLAND

Fo
to

: K
ar

ol
in

e 
Li

eb
er

ki
nd



10    EGENPRODUKTION

19. NOVEMBER – 19. DECEMBER 2020 

Mandag – fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 15.00 
Dog tirsdag 24. november og tirsdag 8. december kl. 14.00

STORE SAL – 15 ÅR+

 

MEDVIRKENDE

Romeo: Lue Støvelbæk

Julie: Luise Kirsten Skov

Lorenzo: Hans Holtegaard

Julies amme: Lone Rødbroe

Hr. Capulet: Michael Brostrup

Mercutio: Simon Kongsted

Benvolio: Benjamin Hasselflug

Fru Capulet: Sara Marie Maltha

Fyrsten af Verona: Jørgen Bing

Paris: Mathias Bøgelund                                   

Tybalt: Nicklas Søderberg Lundstrøm                                       

Sangerinde: Molly Koppel 

Tekst: William Shakespeare

Oversættelse: Niels Brunse

Instruktion: Rune David Grue

Scenografi: Mie Riis

Musik: Benjamin Koppel

Lysdesign: Clement Irbil

Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen

HANDLING

Romeo tilhører slægten Montague. Julie 
er af slægten Capulet. Deres to familier 
i Verona bekæmper hinanden, selvom 
Fyrsten af Verona forsøger at få dem til 
at slutte fred.

Blodet bruser op hos de unge. På trods 
af familiefejden går Romeo til maskebal 
hos familien Capulet sammen med sine 
venner Benvolio og Mercutio. Til festen 
forelsker Romeo og Julie sig i hinanden. 
Julies forældre har dog allerede arran-
geret, at hun skal giftes med Paris. Men 
Julie vil kun giftes med Romeo. 

Hun får sin amme og munken Lorenzo til 
at hjælpe sig med at arrangere et hem-
meligt bryllup. Men varmen sætter tem-
peramenterne i kog. Der opstår slåskamp 
mellem slægterne. Knive blinker, trusler 
bliver til drab – og forsvar bliver til hævn 
midt i kærligheden.

Romeo flygter, og Julie tager et dristigt 
valg: Et sovemiddel skal hjælpe deres 
kærlighed – og snyde døden.

HOLDET BAG

Da Vendsyssel Teater i 2017 spillede  
Hamlet, var det første gang, teatret havde 
Shakespeare på programmet, og vi  
besluttede hurtigt at sætte Shakespeare 
på repertoiret igen.

Valget faldt på Romeo og Julie. Vi var 
så heldige at møde saxofonisten og 
komponisten Benjamin Koppel, der har 
en livslang kærlighed til Shakespeare. 
Så vi spurgte Benjamin Koppel, om han 
ville komponere musikken – og samtidig 
sagde Rune David Grue, der tidligere bl.a. 
har iscenesat West Side Story på Aarhus 
Teater og Aalborg Teater, ”ja” til at være 
instruktør og medskaber af denne musi-
kalske bearbejdelse.

Scenografen Mie Riis gik med til at 
omplante dramaet fra det vilde Verona 
til den store, runde scene i Vendsyssel. 
Lysdesigneren Clement Irbil indvilgede i 
at designe lyset over de to unges kærlig-
hed – og over den unge sangerinde Molly 
Koppel, der bliver forestillingens syngende 
fortæller.

William Shakespeare (1546 – 1616) skrev 
sit kærlighedsdrama tilbage i 1595, altså 
for 425 år siden. Alligevel er Romeo og 
Julie stadig verdensdramatikkens hotte-
ste kærlighedstragedie. 

Som en enkelt linje lyder i den stærke 
oversættelse af Niels Brunse: ”Åh, hidsig 
kærlighed og kærligt had.” 

Det er disse voldsomme følelser, vi ønsker 
at forløse.

Forestillingen er støttet af: 

Julie 
RABAT



ROMEO
OG JULIE
SHAKESPEARES KÆRLIGHEDSDRAMA 
OM UNG LIDENSKAB OG ILTER HÆVN
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BLYANTER MED  
PULS OG VARME

For Benjamin Koppel er Romeo og Julie 
yderst velkendt. Allerede som 14-årig 
spillede han med på Anders Koppels 
Romeo og Julie-plade. Nu komponerer 
han sit eget musikalske bud på Shake-
speares historie.

”Jeg har lige købt 120 nye blyanter og 
en stak nodepapir. Jeg skriver alt i hån-
den. Jeg kunne sagtens spille musikken 
ind på et keyboard, men det bliver 
meget mere kropsligt på denne her 
måde. Al musikken opstår ved flyglet – 
og i hovedet.”

Hvornår tager du så fat i din saxofon?

”Det sker først, når jeg møder de andre 
musikere for at forberede indspilnin-
gen af musikken.”

Hvorfor inspirerer Shakespeare dig?

”Fordi Shakespeare er det samme for 
scenekunsten, som Bach er for musik-
ken: En af stamfædrene. Shakespeares 
historier er så fantastiske og vovede, at 
man ikke kan undgå at blive bjergtaget 
af hans ord.”

Hvad optager dig mest i stykket?

”Kærligheden, selvfølgelig. Men 
stykket har også nogle underliggende 
strømme af puls og stress – og hed var-
me. Jeg drømmer om at skabe musik, 
der både er fuld af power og uendeligt 
sørgelig, men som også rummer den 
store lykke. Jeg håber på at skabe 
noget organisk musik. Allerhelst en 
symfonisk fortælling, så publikum kan 
sidde og føle, at de oplever ægte kær-
lighed undervejs.”

Hvorfor vil du gerne komponere musik-
ken netop til Vendsyssel Teater?

”Vendsyssel Teater er et superfedt tea-
ter. Men for mig handler det ikke bare 
om mursten. Det handler om menne-
skene. Og når teatret tør tage chancen 
med at sætte Rune David Grue og mig 
sammen om en fortolkning af Shake-
speare, så kan jeg ikke være andet end 
lykkelig og sige ja tak!”

BENJAMIN KOPPEL ER I GANG MED AT KOMPONERE  
MUSIKKEN TIL ROMEO OG JULIE

BAG OM SCENEN    13

OM BENJAMIN KOPPEL

Født i 1974 

Saxofonist og komponist 
Han spiller musik i hele spektret af 
jazz, soul, pop og ny musik. Han har 
været solist med flere symfoniorkestre 
og spillet med internationale musikere 
som f.eks. Alex Riel, Michala Petri og 
Katrine Gislinge samt amerikanske 
topnavne som Joe Lovano, Phil Woods 
og Kenny Werner. 

Han er kunstnerisk leder af Valby 
Summer Jazz og Valby Winter Jazz. 
Han har komponeret mere end 400 
titler, udgivet over 50 cd’er og har sit 
eget pladeselskab og koncertagentur, 
Cowbell Music. 

Søn af komponist og musiker Anders 
Koppel og skuespiller og instruktør 
Ulla Koppel. Han er barnebarn af kom-
ponisten Herman D. Koppel, bror til 
sangerinde Marie Carmen Koppel og 
animationskunstner Sara Koppel samt 
onkel til sangerinde Molly Koppel.



18. FEBRUAR – 25. MARTS 2021 

Mandag – fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 15.00 
Dog tirsdag 23. februar og tirsdag 2. marts kl. 14.00

STORE SAL – 15 ÅR+ 

MEDVIRKENDE

Daniel Bevensee

Jørgen Bing

Anni Bjørn

Hans Holtegaard

Bodil Lassen

Hanne Laursen

Uffe Rørbæk Madsen

Tekst: Hans Rønne og  
Jens Kepny Kristensen

Instruktion: Hans Rønne

Scenografi: Gitte Baastrup

Lysdesign: Marcus Philippe Gustafsson

Lyddesign: Daniel Fogh

Co-produktion mellem  
”Teatret” og Vendsyssel Teater 

Urpremiere 18. februar 2021

HANDLING

Vi befinder os i en by i provinsen. Måske 
et par timers kørsel fra Aarhus. Byen var 
engang så stolt. Men nu skranter den. 
Forretningerne lukker ned, og de unge 
flytter væk... De kommunale politikere 
prøver at finde på idéer, der vil tiltrække 
nye borgere til kommunen. 

Byen vil blandt andet investere i et trafi-
kalt prestigeprojekt med en imponeren-
de rundkørsel, selvom en del af borgerne 
er imod det dyre projekt. Men hvem skal 
skabe kunstværket på toppen af rund-
kørslen?

Formanden for byens kunstudvalg drøm-
mer om et højprofileret kunstværk af en 
ung kunstner. Men debatten raser, også 
om økonomien.

Kommunen annoncerer derfor efter fri-
villige, som kan hjælpe med at realisere 
kunstværket. De frivillige viser sig dog 
at have meget forskellige grunde til at 
melde sig… For har de egentlig andet til 
fælles, end at de bor i samme by? Og er 
det overhovedet godt for trafiksikkerhe-
den med sådan en skulptur? 

HOLDET BAG

Hans Rønne er et af Danmarks mest 
succesfulde teatermennesker. Han er sam-
tidig et af de mest beskedne. Hans teater 
med navnet ”Teatret” har base i Aarhus, 
men det har spillet rundt om i landet 
med komiske og underfundige publi-
kumshits som Det begynder at blive koldt 
om fødderne, Slagballe Banke, Som i 
himlen, Afdelingen for mindre planter og 
August. Vendsyssel Teater er derfor stolt 
over at kunne præsentere denne co-pro-
duktion med Hans Rønnes ”Teatret”. 

Hans Rønne skriver selv teksten sammen 
med den unge dramatiker og skuespiller 
Jens Kepny Kristensen. Scenografen er 
Gitte Baastrup, som også skabte sceno-
grafi til Turisterne samt Parasitterne, 
Hvem spiller ud? og Ingen kender kun-
sten på det gamle Vendsyssel Teater.

På scenen optræder Daniel Bevensee, 
Anni Bjørn, Bodil Lassen og Uffe Rørbæk 
Madsen, der alle er fra Aarhus – sammen 
med Jørgen Bing, Hans Holtegaard og 
Hanne Laursen, der er tre af Vendsyssel 
Teaters lokale skuespillere.

Vi tror selv, at det bliver sjovt og med en 
snert af smerte. Men hvem ved? Det er ny 
dansk dramatik. Kom selv og se!

14    EGENPRODUKTION

Julie 
RABAT
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RUND
KØRSEL
KOMEDIE OM EN LILLE BYS  
LÆNGSEL EFTER STORHED

EGENPRODUKTION    15

Foto: Rasmus Rønne
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15. APRIL – 8. MAJ 2021

Mandag – fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 15.00 
Dog tirsdag 20. april og tirsdag 27. april kl. 14.00 
Spiller ikke fredag 30. april og lørdag 1. maj 2021

BLACK BOX – 15 ÅR+

MEDVIRKENDE

Frøken Julie: Maria Cordsen

Jean: Albert Stein Ankerstjerne

Kristin: Linnea Voss 

Tekst: August Strindberg

Oversættelse: Sven Holm

Instruktion: Lydia Bunk

Scenografi: Marianne Nilsson

Lysdesign: Marcus Philippe Gustafsson

Lyddesign: Kasper Neergård

Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen

Læs også om gæstespillet  
About miss Julie på side 21

HANDLING

Det er sankthansaften på herregården. 
I grevens køkken arbejder herskabstje-
neren Jean og kokkepigen Kristin, der er 
kærester.

Grevens datter, Frøken Julie, kommer ind 
i køkkenet. Hun opfordrer Jean til at gå 
med ud til folkefesten og være hendes 
dansepartner. Jean adlyder modstræben-
de, men afbryder så dansen og vender 
tilbage til køkkenet og Kristin.

Frøken Julie dukker også op i køkkenet 
igen. Det er ved at være sent. Kristin fal-
der i søvn. Jean og Frøken Julie kommer 
til at tale om deres drømme, ambitioner 
og frihed. Erotikken slår gnister. Frøken 
Julie befaler Jean at lystre i køkkenet, 
lige som hun tidligere har fået sin eks- 
forlovede til at lystre i laden med sin 
ridepisk. Snart er kroppene ikke til at 
standse i midsommernatten.

Men begæret bliver til gys. Pludselig er 
det ikke længere indlysende, hvem der 
hersker over hvem.

HOLDET BAG

Da August Strindberg (1849 – 1912) 
udgav ’Frøken Julie’ i 1888, beskrev han i 
sit forord alt det, der kom til at indvarsle 
det, som vi i dag kalder ’det naturalistiske 
teater’: Et teater befolket af mennesker, 
der ikke handler rationelt, men som lader 
sig styre af de dybeste lidenskaber. Og 
et teater, hvor alt på scenen er virkelig-
hedsnært – et teater, hvor et bord er et 
bord…

Så filmrealistisk bliver vores opsætning af 
herregårdsstykket antagelig ikke. Tiden 
har givet os en anden frihed til at stilisere 
Strindbergs eksplosive kønsrollestykke. 
Men den tyskfødte instruktør Lydia Bunk, 
der tidligere bl.a. har iscenesat Goethes 
Clavigo på Aalborg Teater og Bergmans 
Höstsonaten på Göteborgs Stadsteater, 
har et ønske om at skabe en meget fysisk 
og sanselig forestilling. Og scenografen 
Marianne Nilsson, der sidste sæson for-
vandlede Vendsyssel Teaters store scene 
til en gul kornmark til Jeppe på Bjerget, 
vil nu skabe et helt særligt ’herregårds-
køkken’ i teatrets Black box.

Lysdesigneren Marcus Philippe Gustafs- 
son, der også skabte lys til sidste sæsons 
Tæt tåge, vil udfordre Strindbergs ord 
om sidelys, og Kasper Neergård vil skabe 
lyddesignet om følelserne i den blussen-
de sankthansaften.

Velkommen til et moderne, psykologisk 
drama om kvindekamp, klassekamp og 
begær.Julie 

RABAT



FRØKEN  
JULIE
STRINDBERGS KLASSIKER OM BEGÆR  
OG GYS I SOMMERNATTEN

EGENPRODUKTION    17
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GÆSTESPIL 15 ÅR+

Han har altid været en rask mand med god fysik, livsgnist og 
humor. Men noget har ændret sig. Det seneste år er tre af 
hans nære jævnaldrende venner døde, og det har fået ham til 
at tænke over sin egen afslutning på livet. En livsopløftende 
monolog med Hans Rønne, der både sætter sving i lattermusk-
ler og giver stof til eftertanke. 

Med og af: Hans Rønne.  
Instruktion: Lars Knutzon. Scenografi: Gitte Baastrup. 

En mand vil finde frem til historien om sin oldefar. Hvem var 
han? Og hvorfor flygtede han til Argentina? I en musisk og 
fantasifuld fortælling om at finde sine rødder, vælge sig selv 
og turde følge sin passion, kommer vi tættere på en skjult 
hemmelighed, der handler om, hvorfor de ikke danser i fami-
lien. Reumertnomineret til Årets Børne-/Ungdomsforestilling 
i 2019.

Med: Alejandro Sancho og Lars Dammark.  
Instruktion: Asta Kamma August. Tekst: Lars Dammark.  
Scenografi: Carsten Wittrock. Musik: Alejandro Sancho.

“TEATRET”

DET BEGYNDER AT  
BLIVE KOLDT OM  
FØDDERNE

 
 

BLACK BOX

ONSDAG 2. SEPTEMBER 2020  
KL. 19.30 

BLACK BOX – 11 ÅR+

MANDAG 2. NOVEMBER 2020  
KL. 19.30 

TEATER O

TANGO
CO-PRODUKTION MED  
NØRREGAARDS TEATER

PRØVESAL

MANDAG 5. OKTOBER 2020  
KL. 20.00

DET FLYDENDE TEATER

ANNAS VERDEN

Endelig forår. Lyset er tilbage. Det lys, som alle i Skagen er 
afhængige af, og som får kunstnere til at valfarte til fisker- 
lejet. For Anna Ancher og ægtemanden Michael betyder ly-
set, at de kan male igen. Annas verden er beretningen om en 
ny type kvinde, en ny retning i malerkunsten og et af de mest 
succesfulde kunstneriske fællesskaber i Danmark.

Med: Julie Riis, Luise Kirsten Skov og Pelle Nordhøj Kann.  
Instruktion: Jennifer Vedsted. Tekst: Julie Petrine Glargaard.  
Scenografi: Sir Grand Lear. Musik: Nanna-Karina Schleimann.  

Tiden er inde til alvorlige forandringer! På satirisk vis sætter 
Kejseren aktuelle debatter om politikerspind, fake news og et 
system gennemsyret af løgne i scene. Frit fortolket efter H.C. 
Andersens klassiske eventyr med et stærkt visuelt sceneuni- 
vers og nykomponeret livemusik. Samtidig er det også en 
hyldest til unge aktivister, der gør oprør mod hele verdens- 
situationen!

Med: Birgitte Prins, Troels Kortegaard Ullerup, Pete Livingstone,  
Bebe Risenfors og en gruppe børn.  
Instruktion: Nina Kareis. Tekst og musik: Pete Livingstone.  
Scenografi: Julie Forchhammer.  

LIVINGSTONES KABINET

KEJSEREN

 
 

BLACK BOX

TORSDAG 8. OKTOBER 2020  
KL. 20.00 
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Danseduetten AN EVE AND AN ADAM sætter nutidens 
kropsidealer og vores forhold til nøgenhed i scene. I 
det offentlige rum skjuler vi vores krop – på Snapchat 
og Instagram flasher vi den. I to sekvenser stiller 
danserne den virkelige nøgenhed i kontrast til den 
virtuelle og gentænker vores forhold til kroppens na-
turlighed! Først med tøj på og bagefter HELT NØGNE 
– eller omvendt!  

Dansere: Sofia Pintzou og Mikolaj Karczewski.  
Koreografi: Palle Granhøj. Musik af bl.a: Sergej Rachmaninoff.  

KAN DANS VÆRE MED TIL AT SKABE  
DIALOG OM KROPSIDEALER OG KROPS- 
FORSKRÆKKELSE?
Med AN EVE AND AN ADAM som udgangspunkt tager 
vi emnet op:

- Hvordan taler vi om og til hinanden både virtuelt  
 og i det virkelige liv? Hvordan påvirker det måden,  
 vi tænker om vores krop? Og hvilken indflydelse har  
 det på vores livskvalitet? 

- Hvordan kan vi som samfund blive bedre til at  
 acceptere hinanden, som vi er? Og hvordan undgår  
 vi at opdrage til kropsforskrækkelse?

I forlængelse af begge forestillinger vil vi sætte per-
spektiv på emnet. Bl.a. vil der om torsdagen være artist 
talk med skuespillerne efter forestillingen. Hold øje 
med vendsyssel-teater.dk, hvor vi lancerer det endelige 
program midt i september 2020.

 
Jeg var en god mor – indtil jeg fik børn! I en mødregruppe 
er fire nybagte mødre samlet i deres livs første arrangere-
de venskab. Sammen tager de fat i de mange spørgsmål, 
der følger med forældreskabet. Der bliver luftet ud i de 
store følelser, små glæder og magiske øjeblikke – udfor-
dringer med ulvetime, søvnmangel og kampen om at 
være den bedste mor kommer også på bordet. 

Med: Szhirley, Lykke Sand Michelsen, Julie R. Ølgaard og Sara 
Møller Olsen.  
Instruktion: Christine Exner. Af: Christina Sederqvist, Julia 
Lahme, Mette Marie Lei Lange, Lykke Sand Michelsen og 
Anna Bro.  

TAG DIN BABY MED I TEATRET
Kulturelt bliver mødre på barsel ofte overset, og der er 
sjældent et udbud af aktiviteter, som udelukkende er 
rettet mod mor og barn. 

Med Mødre har Louise Schouw Teater skabt et kon-
cept, som gør det muligt for mødre at tage sin baby 
med i teatret – og nu kommer forestillingen til Vend-
syssel Teater. 

Tag barnet, veninden, kæresten, manden eller mød-
regruppen med til en fælles oplevelse om livet som 
nybagt forælder.

I bedste babybio-stil kan publikum parkere barnevog-
nen udenfor salen under opsyn. Ved ankomst får man 
udleveret en brik, som lyser og vibrerer, når babyen 
vågner – og så er det selvfølgelig tilladt at hente sin 
baby med ind i salen for at se resten af forestillingen.

LOUISE SCHOUW TEATER

MØDRE

 
 

BLACK BOX

MANDAG 9. NOVEMBER 2020  
KL. 10.00

BLACK BOX – 14 ÅR+

ONSDAG 11. NOVEMBER 2020  
KL. 19.30  
TORSDAG 12. NOVEMBER 2020 
KL. 10.30  

GRANHØJ DANS

AN EVE AND  
AN ADAM
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GÆSTESPIL 15 ÅR+

BLOK 4 

I Nuuks betonområde ”Sletten” bor Søren med sin kone Marian-
ne og deres to børn. Men Søren falder for den grønlandske kvin-
de, Aviaja, der også bor i betonblokkene. En erotisk tragedie og 
rammende fortælling om håb og desillusion i forholdet mellem 
danskeren og grønlænderen. Forestillingen er baseret på virkeli-
ge historier og skrevet af den prisvindende forfatter Kim Leine. 

Med: Helene Kvint, Karina Møller og Thomas Knuth.  
Instruktion: Hanne Trap Friis. 

UDSIGT 

En ældre kvinde fører os ind i historien, om dengang hun og 
familien blev flyttet fra bygden ind i betonen. Hun fortæller 
om det, de måtte forlade – om glæderne, sorgerne og om, 
at hun stadig har den smukkeste udsigt, selvom hun er blind. 
Stykket er baseret på personlige oplevelser og bliver fortalt i et 
fortællergreb, som inviterer alle ind i et stærkt levet liv.

Med og af: Makka Kleist.  
Instruktion: Hanne Trap Friis. 

TEATER FREEZEPRODUCTIONS

BLOK 4 OG UDSIGT 
DOBBELTPROGRAM MED TO FORESTILLINGER PÅ ÉN AFTEN

I SAMARBEJDE MED HJØRRING TEATER

 
 

BLACK BOX

MANDAG 23. OG TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020  
KL. 20.00  
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En grum og morsom genfortælling om de nordiske guders 
undergang, Ragnarok. Skuespiller Vigga Bro fortæller, mens 
bassist Ida Bach Jensen med en 242 år gammel kontrabas 
leverer tonerne. Sammen tager de publikum med tilbage 
til historiens tidligste tider. Og hvem ved, måske kan Viggas 
version af fortællingen om de gamle guder gøre os klogere 
på vores verden i dag.

Med og af: Vigga Bro og Ida Bach Jensen.  
Scenografi: Gitte Kath.

VIGGA BRO

RAGNAROK

BLACK BOX

ONSDAG 3. FEBRUAR 2021  
KL. 19.30

Debatten om sædelighed, kønsroller og ligestilling var på sit 
højeste, da August Strindbergs Frøken Julie udkom i 1888. I 
About miss Julie bliver det klassiske trekantsdrama nyfortol-
ket i en rå og kompromisløs version, hvor nutidens kønsdebat 
og seksualpolitik blusser op og sætter streg under den mini-
male menneskelige forandring, der er sket i det samfund, vi 
lever i. Læs også om vores egen Frøken Julie på side 16.

Dansere: 3 af Dansk Danseteaters dansere.  
Koreografi: Stephen Shropshire. Lysdesign: Adalsteinn Stefansson. 

VENDELBOHUS
TIRSDAG 16. FEBRUAR 2021  
KL. 19.30

DANSK DANSETEATER

ABOUT MISS JULIE
I SAMARBEJDE MED  
HJØRRING TEATER

Hver dag begår to personer selvmord i Danmark. Det er 
over 600 om året. Forestillingen er baseret på et virkeligt 
selvmordsbrev og handler om en familiefar, der kæmper med 
skyldfølelse, vrede og afmagt, efter hans datter har taget 
sit eget liv. I samspil med en operasangerindes blide stemme 
søger farfiguren svar på, hvordan man lever videre, når  
meningsløsheden har overtaget.

Med: Ulver Skuli Abildgaard og Ulla Abildgaard. 

BLACK BOX
FREDAG 26. FEBRUAR 2021  
KL. 20.00 

LIMBUS TEATRET

KÆRE FAR 
– ET SIDSTE FARVEL

Julie 
RABAT
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 TEATER  
 FOR  
UNGE OG STUDERENDE

DIGITAL MOBNING, ALKOHOL OG SEX 

POLLY OG STORMEN 13 ÅR+ 
Læs om forestillingen på side 8

HOT LOVE OG HJERTER I BRAND 

ROMEO OG JULIE 15 ÅR+ 
Læs om forestillingen på side 10

LIDENSKAB OG GYS I SOMMERNATTEN 

FRØKEN JULIE 15 ÅR+ 
Læs om forestillingen på side 16

FAKE NEWS, POLITIKERSPIND OG  
KLIMAAKTIVISME 

KEJSEREN 15 ÅR+  
Læs om forestillingen på side 18

DRØMME, MIGRATION OG VENSKAB 

TANGO 11 ÅR+ 
Læs om forestillingen på side 18

SOCIALE MEDIER OG KROPSFOR- 
SKRÆKKELSE 

AN EVE AND AN ADAM 14 ÅR+ 
Læs om forestillingen på side 19

WHAT TO WATCH? 
Vi sætter spot på en håndfuld forestillinger med unge 
vibes! Måske er der noget for dig! VÆR MED!  

 
Du er altid velkommen til at hænge ud på teatret, også 
selvom du ikke skal se en forestilling. Der er plads til at 
fordybe sig med en bog, lave gruppearbejde, spille spil  

med vennerne eller noget helt fjerde.

Følg os på Facebook og Instagram,  
hvor vi løbende offentliggør arrangementer. 

DRAMAHOLD 
I samarbejde med Hjørring Musiske Skole tilbyder  

Vendsyssel Teater dramaundervisning for unge i  
7. – 9. klasse. Se mere på denmusiske.dk

SOMMERTEATERSKOLE  
Er du 13 – 16 år?  

Så kan du være med på årets sommerTEATERskole.  
 

Du kommer til at arbejde med din krop og stemme.  
Sammen med skuespiller og dramapædagog  

Lina Franke Hedegaard skabes en visning, som opføres  
for familie og venner om fredagen kl. 17.00.

3. – 7. august 2020 
Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00 

Fredag kl. 13.00 – 18.00

750 kr. for hele ugen.

Se mere på vendsyssel-teater.dk  
Info og tilmelding: pia@vendsyssel-teater.dk 

Støttet af UMMK 

I TEATRET FOR 75 KR.
Vi sætter prisen ned for dig, som er studerende eller under 25 år!  
Det betyder, at du kan købe billetter for kun 75 kr. til næsten alle  
teaterforestillinger – dog ikke børneforestillinger. 
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AUDITION  
TEATER  
TALENT  

VENDSYSSEL

Er du mellem 15 – 20 år? Har du lyst til at 
udforske skuespilkunsten? Så kan du gå 
på vores to-årige Teater Talent Vendsys-
sel hold ved siden af din uddannelse.

Der er audition 19. og 20. marts 2021 til 
det kommende talenthold, og alle, der 
bor i Nordjylland, kan søge ind.

Tilmelding til leder af talentholdet  
Pia Mourier på pia@vendsyssel-teater.dk 

Kom til SNEAK PEEK 13. november 
2020 kl. 18.00 eller 12. februar 2021 
kl. 18.00, hvis du vil vide mere, inden 
du tilmelder dig. 

DÉT SIGER TIDLIGERE ELEVER OM AT GÅ PÅ TEATER TALENT VENDSYSSEL

 ”Jeg synes, at det her forløb har overgået mine  
 forventninger rimelig meget. Jeg ved ikke helt, hvad 
jeg havde forventet. Men det er slet ikke som i folkeskolen. Det 
er på et meget højere niveau – og det er fedt”

 ”Jeg har fundet ud af, at  
 jeg ikke skal være skue-
spiller, men har fået så mange redska-
ber som er brugbare til alle erhverv og 
i livet generelt”

 ”Det er rart endelig at finde et sted, hvor  
 andre taler det samme sprog som en selv, 
hvor jeg kan spille teater med andre, der er lige så 
skøre i hovedet, som jeg selv er”

 ”Jeg har fået en platform, hvor jeg  
 kan være, som jeg er. Jeg har lært 
mig selv bedre at kende og er blevet en stærke-
re person med mere selvværd”

TEATER FOR UNGE OG STUDERENDE    23
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GENOPSÆTNING

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS
SALTVANDSDUKKETEATER FOR BØRN 3 – 9 ÅR
FAMILIEFORESTILLINGER I VINTERFERIEN: 
ONSDAG 24. OG TORSDAG 25. FEBRUAR 2021 
BEGGE DAGE KL. 11.00 OG 15.00
BLACK BOX

HANDLING 
Se eller gense historien om krabben Kalle og muslingen 
Malthe. Da Malthe har fået mavepine, sætter Kalle alt 
ind på at hjælpe sin ven. Han søger råd hos alle dyrene i 
Hirtshals til vands, til lands og i luften. En fortælling om 
naturen og dyrenes vilkår i en tid, hvor udfordringerne 
banker på døren og minder os om, at vi skal passe på 
vores natur og være der for hinanden.

SKOLEFORESTILLINGER FOR 2. KLASSER  
18. – 22. JANUAR 2021

PÅ TURNÉ I JANUAR OG FEBRUAR 2021 
Hold øje med vendsyssel-teater.dk 

Dukkeførere: Yulia Bulankina Lystbæk og Astrid Kjær 
Tekst, scenografisk koncept og instruktion: Jørgen Bing 
Dukkemager: Paul Arne Kring 
Musik: Henrik Baloo Andersen 
Lysdesign: Anders Budolf Andersen 
Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen

På Vendsyssel Teater tager vi børn lige så seriøst som vores voksne 
publikum. Derfor har vi fokus på forestillinger, der udfordrer fan-
tasien, udvikler sociale kompetencer og skaber opmærksomhed 
på sanserne. 

Med teatrets 10-turs klippekort kan hele familien tage hinanden 
under armen og få en fælles oplevelse én eller flere gange (se 
mere om rabatordningen på side 34). De fleste forestillinger bliver 
også vist for skoleklasser eller daginstitutioner i løbet af året. 

Udover at vise teater samarbejder vi med lokale kulturinstitu- 
tioner, hvor målet er at give børn sunde, sjove og gode kultur- 
oplevelser – bl.a. Kulturfrikadellen og Små partnerskaber.

GÅ PÅ OPDAGELSE 
Alle er altid velkommen til at hænge ud og gå på opdagelse i 
huset – også selvom du ikke skal se teater.

DRAMAHOLD 
I samarbejde med Hjørring Musiske Skole tilbyder Vendsyssel  
Teater dramahold for børn fra 2. – 6. klasse.  
Se mere på denmusiske.dk

SOMMERTEATERSKOLE 
Er du 8 – 12 år, og har du lyst til at lege og lave teater sammen 
med andre børn? Så kom med på sommerTEATERskole.  
Om fredagen inviteres familie og venner til at se en visning  
kl. 17.00.

27. – 31. JULI 2020 
Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00 
Fredag kl. 13.00 – 18.00

750 kr. for hele ugen. 
Se mere på vendsyssel-teater.dk 
Info og tilmelding: pia@vendsyssel-teater.dk

TEATER FOR BØRN
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På morfars skrivebord kan alt blive levende lige for øjnene af 
én – og det gør det. Sakse, stempler og alt andet fra skrivebordet 
tages i brug, når historien om morfar og hans barnebarn bliver 
fortalt. Der opstår et helt magisk rum, når de to generationer 
mødes. Den ene ved livets begyndelse, den anden ved livets 
afslutning. Skrivebordet hylder relationen mellem børn og bed-
steforældre.

Med: Sif Jessen Hymøller.  
Tekst og instruktion: Jacques S. Matthiessen. Scenografi: Annika Nilsson.  

FORESTILLINGER FOR DAGINSTITUTIONER 
8. – 10. FEBRUAR 2021 SAMT 3. – 10. MAJ 2021

HR. TEATER

CHICKS 
FAMILIEFORESTILLING  
3 – 10 ÅR

 
 

BLACK BOX 

LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020  
KL. 11.00 

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

[PAP]-[KAS] 
FAMILIEFORESTIILING 
5 MDR. – 5 ÅR

pAp-kAsser er ikke bare pAp-kAsser – de kan skabe verdener! 
Oplev en frodig skov, ro ud på et vindblæst hav, gem dig i 
kæmpestore pAp-kAsser eller byg med bittesmå pAp-kAsse-
klodser. Drag med på eventyr når spillerne bygger universer 
af pAp-kAsser på bedste børnelogiske manér. Kun fantasien 
sætter grænser for, hvor legen kan bevæge sig hen! Vil du 
bevæge dig med?

Med: Anna Ur Konoy og Kasper Daugaard Poulsen.  
Idé, koncept og instruktion: Charlotte Ladefoged.  

PRØVESAL 

TIRSDAG 6. APRIL 2021  
KL. 10.00 

PRØVESAL 

LØRDAG 8. MAJ 2021  
KL. 11.00 

  

TEATER HÅNDHOLDT

SKRIVEBORDET          
FAMILIEFORESTIILING 
3 – 6 ÅR

En ordløs klovneforestilling om to høns, den kvikke Hilda og den 
klodsede, men modige Gump. De lever side om side sammen- 
klemt i et bur, indtil de en dag opdager verden udenfor. I 
friheden oplever de både glæden ved at lægge æg i det fri, men 
også frygten for det ukendte og følelsen af ikke at høre til. En 
forestilling alle kan grine med på – fortalt med kropssprog, mimik 
og finurlige gags. 

Med: Ida Kenskov og Camilla Maike Juul Jensen.  
Idé og tekst: Thomas Malling og Hr. Teater. 

FORESTILLINGER FOR DAGINSTITUTIONER 
7. – 16. SEPTEMBER 2020

De to nisser Nis og Nisse Sisse skal i skole. Hvert 100. år skal alle  
nisser til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nisse-
hue. Dumper de, skal de bære en grøn nissehue, og enhver nisses 
skræk er at ende sine dage som grøn havenisse. Derfor får Nis 
og Nisse Sisse brug for al den hjælp, de kan hente. En interaktiv 
forestilling proppet med sjov, hygge og skønne julesange. 

Med: Chris Skytte, Stine Løike og Anne Suppli.  
Instruktion: Louise Schouw. Musik og tekst: Chris Skytte.

FORESTILLINGER FOR DAGINSTITUTIONER 
23. NOVEMBER – 1. DECEMBER 2020

LOUISE SCHOUW TEATER

DEN STORE  
NISSEPRØVE 
FAMILIEFORESTILLING 

3 – 10 ÅR   

BLACK BOX 

TORSDAG 26. NOVEMBER 2020  
KL. 17.00 
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ÅBEN SALSA!

14.  august, 4. september,  
9. oktober 2020 kl. 18.00 

Se flere datoer på  
vendsyssel-teater.dk

Musiksal – Fri entré

Dans med til hede latin-
amerikanske rytmer. ALLE 
kan være med – med og 
uden partner. En aften med 
smil på læben og sved på 
panden.

Arrangør: Jens Henrik Jensen 

og Vendsyssel Teater & 

FRA FRK. NITOUCHE TIL 
FOREDRAGSHOLDER

31. august 2020 kl. 19.00

Musiksal – 195 kr.

Lone Hertz fortæller om sin 
rejse fra den populære Frk. 
Nitouche-rolle til livet som 
foredragsholder. 

Billetter kan købes på  
fof-vendsyssel.dk.

Arrangeret i samarbejde med 

FOF Vendsyssel

KLARSYNSAFTEN 

3. september 2020 kl. 19.00

Musiksal – 220 kr. 

En aften med clairvoyant  
Sebbastian Lorantius om  
åndernes verden.

Arrangør: Sebbastian Lorantius

 
 
 
 
 
 

 
 

LIVSHISTORIER OG  
FÆLLESSANG

Udvalgte torsdage kl. 19.00

Musiksal – 50 kr./aften

Hør Frode Muldkjær fortæl-
le livshistorier. Der vil være 
fællessang alle aftner med 
Kjeld Silberbauer Andersen 
på klaver.

10. september 2020 
”Verden ifølge Kim, Benny, 
Halfdan, Møllehave og  
Rosendal”

26. november 2020 
”Så syng da Hjørring”

11. februar 2021 
”Verden ifølge børn og  
Muldkjær”

22. april 2021 
”Muldkjær og far”

Arrangør: Frode Muldkjær og 

Vendsyssel Teater &

CAFÉVA                                        

20. september, 25. oktober  
og 29. november 2020 
24. januar, 28. februar og  
21. marts 2021

Søndage kl. 15.00

165 kr. inkl. kaffe og kage

Moderne debatcafé for 
skønne kvinder i alle aldre. 
Værtinden er Pia Mourier. 

Kager er sponsoreret af  
KonditorBager Højene.

Tilmelding på  
fof-vendsyssel.dk 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FÆLLES MORGENSANG 

10. august 2020 – 17. maj 
2021 
Mandage kl. 10.00 – 11.00

Teatercaféen Hos Uffe  
– Fri entré

Morgensang ved pianist 
Kjeld Silberbauer Andersen.

Arrangør:  
Keld Silberbauer Andersen  
og Vendsyssel Teater &

MAGGIDUDDI OG JEG  
MED FLER’

11. september 2020  
kl. 19.30

Musiksal – 120 kr.

En humoristisk kabaret med 
nostalgiske sange. 

Arrangør: 
Revysangens Genklang

 

Dans          Foredrag           Musik          – og meget mere

Arrangør: Pia Mourier  
og FOF Vendsyssel
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“HALFDAN, MORTEN  
OG MIG”

17. september 2020  
kl. 20.00

Musiksal – 120 kr.
En anderledes koncert med 
Bull & Hjorth, som fører dig 
ind i lyrikkens spændende 
verden! 

Arrangør: More Music 

NUETS MAGI

19. september 2020 kl. 15.00

Musiksal – 125 kr.

Oplev sangerinde Kari Ham-
re fra Skagen i en unik kon-
cert med intuitiv sjælssang 
og magiske vibrationer.

Arrangør: Kari Hamre

”VORES FAVORITTER” 
23. september 2020  
kl. 19.00

Musiksal – 120 kr. 

Jeanet og Rune Møller 
Nielsen synger, og Lene 
Rom Frederiksen spiller på 
klaver. Her er hits man kan 
smile af, knibe en tåre til og 
synge med på.

Arrangør: Jeanet og Rune  

Møller Nielsen

CELTIC HORIZON BAND

8. oktober 2020 kl. 19.00 

Musiksal – 130 kr. 

Et skotsk band iklædt kilt. 
Med tempofyldt musik er 
der lovet fest og høj stem-
ning.

Arrangør:  

Celtic Horizon Band

MIKAEL K (KLONDYKE) 
SOLO

5. november 2020 kl. 20.00

Musiksal – 150 kr.

Oplev singer-songwriter 
Mikael K på scenen med 
anekdoter og historiefor-
tællende sange.

Arrangør: Mikael K 

HJØRRING SYNGER MED 
NORDJYSK PIGEKOR OG  
PHILLIP FABER

8. november 2020 kl. 16.00 
9. november 2020 kl. 19.30

Musiksal – 120 kr.

Nordjysk Pigekor har fået 
DR Pigekorets chefdirigent 
Phillip Faber til at slå tonen 
an, når Hjørring synger.

Arrangør: Nordjysk Pigekor 

KORKLUBBEN

24. november 2020 kl. 19.00 

VINTERKONCERT med to 
gæster og fællessang med 
publikum.

Musiksal – 60 kr.

29. maj 2021 kl. 10.00

FORÅRS-KORTRÆF med 
byens og egnens kor. 

Musiksal – 75 kr.

Arrangør:  

Korklubben, Sysselkoret, Pi´rne, 

Arion, Rytmisk Pigekor Hjørring 

og Vendsyssel Teater &

 
 
KLASSISK JULEKONCERT

12. december 2020 kl. 14.00

Musiksal – 170 kr.

Julekoncert i selskab med 
sopran Maria Johannsen og 
hendes døtre, Anna på cello 
og Giuly på violin.

Arrangør: Maria, Anna og Giuly 

Johannesen

PLADEBASAR

5. september 2020  
kl. 11.00 – 15.00

Musiksal – Fri entré

Find dine gamle LP’er frem, 
eller kom og bladr’ udvalget 
igennem.

Book en stand for 150 kr. på 
sorenfc@hotmail.com

Arrangør: 

Søren Foged Christensen og 

Vendsyssel Teater &

ÅRETS NORDJYDE

1. oktober 2020 kl. 19.30

Billetter kan købes senere

TV2 Nord inviterer til kåring 
af Årets Nordjyde. Det skal 
fejres med en forrygende 
fest med musikalske indslag. 
Prisen går til en person, som 
har gjort en særlig indsats 
for at hjælpe andre.  

Arrangør: TV2 Nord 

VILD MED MUSICALS

7. november 2020 kl. 15.00

Musiksal – 120 kr.

Sangerinde Lise Nees og 
skuespiller Robin Haslund 
Buch er vilde med musicals 
– kom og hør dem synge og 
fortælle historier fra alle 
klassikerne.

Arrangør: Lise Nees og  

Robin Haslund Buch

Foto: Alexander 
 Banck-Petersen 
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TAK TIL VORE SAMARBEJDSPARTNERE

Østergade 25 • 9800 Hjørring • tlf. 98 92 10 03 • www.hjoerring-vinhandel.dk
HJØRRING VIN OG TOBAK

Vinduesvask.nu

Hos Uffe

Teater Caféen

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.
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LEJE AF  
TEATRETS SALE
Mangler du lokalet til den næste messe, 
konference, generalforsamling eller lig-
nende, kan vi tilbyde en af vores skønne 
sale til formålet. Du kan leje dig ind på 
vegne af en forening, en institution, en 
virksomhed eller som privatperson, hvis 
du vil afholde et offentligt arrangement. 
Vel at mærke, hvis der ikke foregår 
teater.  

Lejepriser afhænger af varighed, behov 
og hjælp til afviklingen. Især vores Mu-
siksal er populær. Denne sal kan f.eks. 
lejes til koncerter, foredrag, medlemsmø-
der og konferencer. Vores Black box er et 
intimt, sort rum med fin akustik både til 

tale og til rytmisk musik. Store sal er te-
atrets største og mest spektakulære rum 
med de fleksible tilskuerpodier. Salen vil 
dog for det meste være optaget af vores 
egne forestillinger. Læs mere om lokaler 
og leje på vendsyssel-teater.dk

Har du lyst til at gøre lidt ekstra ud af 
det, er det også muligt at få en rundvis-
ning bag kulisserne, møde en skuespiller, 
se en forestilling og meget mere. Hvis du 
har brug for ekstra service, forplejning, 
værtskab m.m., kan vi også være behjæl-
pelige med at finde den rette løsning til 
dig og dit arrangement.

RUNDVISNING  
PÅ TEATRET
Vi tilbyder private rundvisninger på 
teatret, hvor du får mulighed for at 
smugkigge bag kulisserne og opleve det 
arkitekttegnede hus fra nye vinkler. Vi 
kan rumme op til 100 personer delt i 
fire hold inden for samme rundvisning. 
En rundvisning tager 75 minutter. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.

For mere info og priser vedrørende 
leje, rundvisninger m.m. kontakt 
venligst teatrets eventkoordinator Pia 
Mourier på pia@vendsyssel-teater.dk

LEJE OG RUNDVISNING    29

Musiksalen

”Bodies on Balconies” af Uffe Isolotto  
skabt til Vendsyssel Teater i 2018 



www.sparv.dk

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

I Sparekassen Vendsyssel støtter vi op om 
kultur, idræt og det lokale foreningsliv. 
Det bringer os tættere på dig og sikrer 
udviklingen i det lokalområde, vi sammen 
er en stor del af.

Benyt dig af lokale medarbejdere, som tilbyder 
dig personlig og nærværende rådgivning.

Vi lytter 
til dig...
-og hos os er tonen altid god!

Book 
et møde 

på tlf. 
82 22 98 00

Hyundai i20 
1,0T Vision
KUN  kr. 163.975 

Hyundai IONIQ
EL – HYBRID – PLUG-IN HYBRID
FRA KUN  kr. 263.975 

KONA electric SUV

IONIQ plug-in Hybrid

Bakkamera • Smart Key • Klimaanlæg • 7” touchskærm

fra kr. 249.995

Adaptiv fartpilot • Automatgear • Apple Carplay 
Bluetooth • Fartpilot • Lav ejerafgift

fra kr. 259.995

Fremtiden   er grøn

RØRBÆK BILER
HJØRRING:
Vandværksvej 8
9800 Hjørring

98 90 16 20

RØRBÆK BILER 
FREDERIKSHAVN:
Gl. Skagensvej 109
9900 Frederikshavn

98 43 54 20 www.rørbækbiler.dk

Din eneste autoriserede

Hyundai-forhandler i Vendsyssel
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TEATERCAFÉEN HOS UFFE  

MED UFFE BAG  
“KULISSERNE”
HVOR KOMMER RÅVARERNE FRA?  
Teatercaféen Hos Uffe vægter gode lokale råvarer højt. 
”Kvalitet koster...”, siger Uffe. ”Derfor kan vi ikke altid 
konkurrere på prisen. Jeg værdsætter selv, at ”bøffen”  
har haft det godt, mens den gik og græssede hos  
Kildegårdens kødkvæg. Vi vil gerne give vores gæster 
en madoplevelse lavet på godt håndværk og med gode, 
lokale råvarer i centrum. Derfor betyder det meget for 
 os at handle lokalt og økologisk, når det er muligt.”

Vidste du...  
at Hos Uffe’s æg bliver lagt af de knap 3.000 høns, 
som går i frugtplantager på Bøgebæk Gård i Tårs?  
At hønsene går ind for at bekæmpe madspild med en 
kost, der blandt andet består af restkorn fra Aurion 
og de afgrøder, som kreaturerne på marken ikke vil 
spise? Og at det er derfor, de lægger æg med knald-
gule blommer? 

Eller vidste du...  
at Hos Uffe’s bagværk ofte bliver bagt med mel  
og korn fra Aurion?

Og vidste du...  
at fisken på tallerkenen sandsynligvis har svømmet  
i havet ud for Hirtshals?  

Teatercaféen Hos Uffe byder både på et alsidigt 
frokostkort og et stort aftenkort. Uffe sammensæt-
ter specielle menuer, når teatrets egne forestillinger 
spiller i huset. Caféens køkken finder et tema, som 
matcher forestillingens røde tråd. 

Teatercaféen Hos Uffe har åbent fra mandag til  
lørdag kl. 9.00 – 21.00. Hold øje med menuen på  
hosuffe.dk og bestil bord på 23 31 62 68.



TEATRETS   
PERSONALE

Anders Budolf Andersen 
produktionsdesigner/lysmester

Ditte Bladt-Hansen 
dramaturg

Anne Middelboe Christensen 
kunstnerisk chef til 30. juni 2020

Tina Hougaard Beer Christiansen 
bogholder

Mikael Ellersgaard 
skrædder

Sylle Christiane Hyttel 
billetansvarlig

Marie Laub von Lillienskjold 
børneteaterkoordinator

Kristine Louise Leed
servicemedarbejder

Helene Billingsøe Martinsen  
skrædder

Senad Medzic 
servicemedarbejder

Pia Mourier 
eventkoordinator

Jan Martin Mørch 
teknisk chef

Kasper Neergård 
tonemester

Matti Daniel Haar Olesen 
regissør til 30. juni 2020

Lene Thode Ostenfeld 
teaterassistent

Karin Seisbøll 
producent 

Lars Sennels 
teaterdirektør

Martin R. Søndergaard 
scenemester

Lise Sønderkjøge 
kommunikations-/PR-koordinator

Michael Sørensen 
teatertekniker

Frank Thomsen 
servicemedarbejder

Bente Worm 
økonomichef

32     TEATRETS PERSONALE
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HIGHLIGHTS
Sidste sæson var fyldt med magiske øjeblikke, nye initiativer og samarbejder. Med fire 
egenproduktioner og mange gæstespil ville vi give publikum sjove, udfordrende og 
sociale oplevelser. Vi har samlet nogle af højdepunkterne fra året, der gik.

TÆT TÅGE (2019) 
Tekst: Eva Boland Koch 
Instruktion: Ina-Miriam Rosenbaum 
Scenografi: Nadia Nabil 

JEPPE PÅ BJERGET (2019) 
Tekst: Ludvig Holberg 
Instruktion: Geir Sveaass  
Scenografi: Marianne Nilsson 
Koreografi: Jeanette Binderup-Schultz 

MARGARIDAS METODE (2020) 
Tekst: Roberto Athayde 
Instruktion: Donald Andersen 
Scenografi: Karin Seisbøll 
Oversættelse: Robin Haslund Buch

ODIN TEATRET (2019) 
Et sjældent besøg fra det verdens- 
berømte Odin Teatret i efteråret 2019. 
Det indebar parade gennem byen, og 
Metropol, indendørs halmballetea-
ter, flere opførelser af forestillingen 
Træet og et møde med Odin Teatrets 
instruktør Eugenio Barba. 

EGNSTEATERKONFERENCE (2019) 
Som vært for den årlige egnstea-
terkonference var huset fra 5. – 6. 
december 2019 fuld af medarbejdere 
samt ledere fra 35 egnsteatre og små 
storbyteatre landet over. Konferencen 
fokuserede på lederskab.

Med: Peter Glisfort og  
Nicklas Søderberg Lundstrøm

Med: Ulver Skuli Abildgaard m.fl.

Med: Laura Kold, Anders Gjellerup Koch m.fl.

STORMENE (2020) 
Baseret på roman af Maria Helleberg 
Dramatisering: Maj Rørbæk Damgaard 
Instruktion: Anders Lundorph 
Scenografi: Steffen Aarfing

EN STOR TAK  
til Vendsyssel Teaters frivillige, vi kunne ikke gennemføre sæsonen uden jer.

Med: Kirstine Hedrup 
Aflyst pga. corona. Findes som kort video på 
vendsyssel-teater.dk 
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BILLETSALG

FERIELUKKET  
4. JULI – 2. AUGUST 2020

ABONNEMENT 
Ved køb af billetter til min. 3 forskellige 
forestillinger får du 50 kr. i rabat pr. billet, 
og du bliver samtidig oprettet i teatrets 
abonnementsordning. Hver gang du 
efterfølgende køber billet til en forestilling 
i sæsonens abonnementsordning udløses 
rabat. I abonnementsordningen indgår 
alle egenproduktioner og gæstespil, dog 
ikke børneforestillinger. Et abonnement er 
personligt og gælder i én sæson.

GRUPPERABAT  
Grupper på min. 10 personer kan opnå 
grupperabat ved køb af billetter til samme 
teaterforestilling. 

UNGE UNDER 25 ÅR ELLER STUDERENDE 
Kan købe billet for 75 kr. til de fleste tea-
terforestillinger. Prisen er anderledes for 
børneforestillinger.

KLIPPEKORT TIL BØRNEFORESTILLINGER 
10-turs klippekort gælder til alle børne-
forestillinger. Klippene kan bruges af både 
børn, unge og voksne. Du vælger selv, hvor 
mange klip du ønsker at anvende til den 
enkelte forestilling. Klippekortet gælder 
kun i den sæson, det er købt. 

SKOLER OG DAGINSTITUTIONER 
Vi tilbyder flere af vores forestillinger til 
ungdomsuddannelser, skoler og daginsti-
tutioner. Kontakt os for at høre mere.

GRATIS BUS OG TOG 
Som teatergæst tilbydes du fri transport 
mellem Skørping og Skagen med busser 
og lokalbanetog fra Nordjyllands Trafik-
selskab. Fremvis din teaterbillet samme 
dag, som du skal se en forestilling – og 
kør gratis til og fra Vendsyssel Teater.

PARKERING 
Der findes gratis p-pladser i umiddelbar 
nærhed af teatret – bl.a. Mammutpladsen.

KOM I GOD TID 
Dørene lukker præcist. Der er ikke adgang 
til salene efter forestillingens start.

HANDICAPSERVICE 
Kontakt billetsalg for at booke kørestols-
pladser, høre mere om handicapservice og 
ledsagerordning.  

HØREHÆMMEDE 
Foyer og sale er udstyret med teleslynge. 
Henvend dig i billetsalg ved ankomst til 
teatret.   

REFUNDERING 
Købte billetter refunderes kun ved aflys-
ning af en forestilling. 

BILLETPRISER 
Løssalg  ...........................................  235 kr. 

Abonnement  .................................  185 kr. 

Grupper (min. 10 personer)  .........  195 kr.

FORESTILLINGER MED SÆRLIGE PRISER 
Kiksekartellet, Polly og stormen, Romeo 

og Julie, Rundkørsel samt Kejseren

Løssalg  ...........................................  285 kr. 

Abonnement  .................................  235 kr. 

Grupper (min. 10 personer)  .........  245 kr.

UNGE UNDER 25 ÅR OG STUDERENDE 
Løssalg  .............................................  75 kr. 

Blok 4 og Udsigt samt  
About miss Julie  ..............................  95 kr.

BØRNEFORESTILLINGER  
Løssalg, voksen  ..............................  110 kr. 

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

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

HANDICAPSERVICE: Kontakt billetsalg for at booke kørestolspladser, høre mere om 
handicapservice og ledsagerordning.  

HØREHÆMMEDE: Foyer og sale er udstyret med teleslynge, der udleveres i billetsalg 
ved ankomst til teatret.   

REFUNDERING: Købte billetter refunderes kun ved aflysning af en forestilling.  

3-i-1-BILLETTEN TEATER&KUNST&MUSEUM

Vi vil gerne pirre kulturnysgerrigheden hos vores gæster. Sidste sæson indgik vi i et  
pilotprojekt med Vendsyssel Kunstmuseum og Vendsyssel Historiske Museum. Vi fort-
sætter samarbejdet i denne sæson. Ved at vise din teaterbillet fra Vendsyssel Teater 

frem i museernes billetsalg, får du rabat på entréen!

Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring - vkm.dk

Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring - vhm.dk

Ordningen gælder til 30. juni 2021

Åbent alle hverdage kl. 10.00 – 12.30 og 13.15 – 15.00 
samt en time før forestillingen

 
 

Telefon 98 92 47 11 
teater@vendsyssel-teater.dk

Bestil billetter på vendsyssel-teater.dk 
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TEATER FOR BØRN 20/21
12. september CHICKS  
 BLACK BOX // LØRDAG KL. 11.00 

26. november DEN STORE NISSEPRØVE 
 BLACK BOX // TORSDAG KL. 17.00

24. – 25. februar HAVFRUEN FRA HIRTSHALS 
 BLACK BOX // ONSDAG OG TORSDAG KL. 11.00 OG KL. 15.00

6. april [PAP]-[KAS] 
 PRØVESAL // TIRSDAG KL. 10.00 

8. maj SKRIVEBORDET 
 PRØVESAL // LØRDAG KL. 11.00

SEPTEMBER/OKTOBER 2020 
 
2. september DET BEGYNDER AT BLIVE KOLDT OM FØDDERNE 
 BLACK BOX // ONSDAG KL. 19.30

24. september – KIKSEKARTELLET 
17. oktober Krimikomedie om kiksefabrikken og dens hemmeligheder   
 STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00 

 TIRSDAGE 6. OG 13. OKTOBER KL. 14.00 
 

5. oktober  ANNAS VERDEN 
 PRØVESAL // MANDAG KL. 20.00

8. oktober  KEJSEREN 
 BLACK BOX // TORSDAG KL. 20.00

17. – 29. oktober   POLLY OG STORMEN
 Drama om digital mobning og unge drømme i Nordjylland  
 BLACK BOX // HVERDAGE KL. 20.00, LØRDAGE KL. 15.30

NOVEMBER/DECEMBER 2020 

2. november TANGO 
 BLACK BOX // MANDAG KL. 19.30

9. november MØDRE 
 BLACK BOX // MANDAG KL. 10.00

11. – 12. november AN EVE AND AN ADAM 
 BLACK BOX // ONSDAG KL. 19.30 OG TORSDAG KL. 10.30

19. november –  ROMEO OG JULIE 
19. december Shakespeares kærlighedsdrama om ung lidenskab og ilter hævn  
 STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00 

 TIRSDAGE 24. NOVEMBER OG 8. DECEMBER KL. 14.00

 
23. – 24. november BLOK 4 OG UDSIGT  
 BLACK BOX // MANDAG OG TIRSDAG KL. 20.00

 

 

 

FEBRUAR/MARTS 2021 

3. februar RAGNAROK 
 BLACK BOX // ONSDAG KL. 19.30

16. februar ABOUT MISS JULIE 
 VENDELBOHUS // TIRSDAG KL. 19.30

18. februar –  RUNDKØRSEL 
25. marts Komedie om en lille bys længsel efter storhed  
 STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00 

 TIRSDAGE 23. FEBRUAR OG 2. MARTS KL. 14.00

26. februar KÆRE FAR  –  ET SIDSTE FARVEL 
 BLACK BOX // FREDAG KL. 20.00

APRIL/MAJ 2021 

15. april – 8. maj FRØKEN JULIE 
 Strindbergs klassiker om begær og gys i sommernatten  
 BLACK BOX // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00  

 TIRSDAGE 20. OG 27. APRIL KL. 14.00 
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Dette program er trykt i offset med miljøvenlige 
farver. Papiret er FSC-mærket– den globale mærk-
ningsordning for skovforvaltning, træ og papir.
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