SÆSON 21| 22

VELKOMMEN TILBAGE
Efter et år, hvor vi kun har fået lov til at spille teater i meget begrænset omfang, glæder
vi os til at byde indenfor igen til en ny og forhåbentlig mere normal teatersæson!

”Nu er det tid til
at se fremad, og vi
ser frem til at fylde
huset!”

Sæson 20/21 var præget af omstillinger,
begrænsninger og aflysninger. Dog fik vi
mulighed for at vise både ny dansk dramatik
og klassikere med en spændvidde fra det
helt lokale til verdensdramatik. Og så nåede
vi at præsentere vores nye tiltag ”Sygt Sundt
Teater” – teater direkte og live til senge og
hospitaler i Vendsyssel – et initiativ som vi
genoptager i den kommende sæson. Ligeledes
fortsætter vi med alle de andre aktiviteter
rundt om forestillingerne. Så glæd jer til flere
teatersamtaler og teaterpakker.
NYT OG GENKENDELIGT
Det er tid til at se fremad. Vi trænger til at
fylde huset og ikke mindst teatersalene med
grin, latter, tårer, forargelse og forundring.
Derfor har vi endnu engang sørget for et program spækket med oplevelser, der forhåbentlig kan give den rette kulturdosis, som det
seneste år er kommet gevaldigt i underskud.

På repertoiret 21/22 præsenterer vi fire egenproduktioner, én co-produktion, ti gæstespil
og fem børneforestillinger. Blandt egenproduktionerne har vi både genkendelige titler
og nye forestillinger.
Sæsonen begynder med en genopsætning af
Romeo og Julie, vores allerstørste produktion
nogensinde, og slutter af med Margaridas
metode, der slet ikke nåede at få premiere i
foråret 2020.
Derudover byder vi naturligvis også på nyskrevet dramatik med udgangspunkt i Vendsyssel,
og så tager vi livtag med endnu en af de helt
store klassiske mesterværker. Denne gang af
den russiske dramatiker Anton Tjekhov og
forestillingen Onkel Vanja.
I en co-produktion med Bornholms Teater
og Teater Vestvolden præsenterer vi en
generationskomedie frit efter Ludvig Holberg,

og vi varmer således op til den store fejring
af dansk teaters 300-års jubilæum i efteråret
2022.
Vi vil gerne diskutere samfundets store temaer
– identitet, køn, status og i det hele taget,
hvordan vi er med hinanden. Det er uundgåeligt, at mange forestillinger har fået nye
dimensioner efter det seneste års oplevelser
med virus, nedlukninger, sociale begrænsninger og ændrede hverdagsliv.

Med vores mange gæstespil viser vi en bred
vifte af alt det, der kan supplere de forestillinger, vi selv producerer. Der er både dans,
politisk teater, site-specific, dukker, performance og meget mere at komme efter. Til de
mindste og deres familier venter der finurlige
oplevelser og hverdagsmagi såvel i teatersalen
som på opdagelse i huset.
TEATER IGEN
Med udsigten til en spændende og indholdsrig sæson sender vi en kærlig tak til publikum
– vi er meget taknemmelige for den forståelse,
vi har mødt i et meget vanskeligt år. Uden
jeres opbakning og teaterlyst, var der ikke
noget ved det.
Så velkommen tilbage – hvis I har lysten, har vi
forestillingerne til jer!
God fornøjelse i Vendsyssel Teater

Teaterdirektør
Lars Sennels
22 42 73 00
lars@vendsyssel-teater.dk
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REPERTOIRE 5

2. - 28. SEPTEMBER 2021 STORE SAL // 15 ÅR+

ROMEO OG JULIE
SHAKESPEARES KÆRLIGHEDSDRAMA OM UNG LIDENSKAB OG ILTER HÆVN

”Den eneste, jeg elsker, skal jeg hade!
Han rykkes bort, så
snart han kommer
nær.
O bitre fryd og
trøsterige skade,
at jeg skal ha min
arvefjende kær.”
- Julie, 1. akt, scene 4

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.

Skæbnen, som Romeo og Julie er underlagt i
Shakespeares kærlighedsdrama, blev næsten
også en realitet på Vendsyssel Teater i sæson
20/21.

Blodet bruser 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 planlagt, at hun skal
giftes med Paris. Men Julie vil kun giftes med
Romeo.

Forestillingen skulle oprindeligt have spillet
fra 19. november - 19. december 2020, men
blev på grund af nedlukning af Nordjylland
udskudt en måned, og nåede lige akkurat at
have premiere 13. december 2020. Efter blot
tre spilledage lukkede landet så ned igen.

Hun får sin amme og munken Lorenzo til at
hjælpe sig med at arrangere et hemmeligt
bryllup. Men varmen sætter temperamenterne 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.

Med nykomponeret musik af Benjamin
Koppel er Romeo og Julie Vendsyssel Teaters
største produktion til dato. Derfor glæder vi
os over, at det med blot en enkelt undtagelse
har været muligt at samle alle skuespillerne
endnu engang, så Shakespeares allerstørste
kærlighedsfigurer nu endelig kan forløse de
voldsomme følelser i en hel spilleperiode.
Du kan allerede nu lytte til forestillingsmusikken via din streamingtjeneste, ved at købe
CD’en på cowbellmusic.dk eller vendsysselteater.dk

Forestillingen er støttet af:

2. - 28. SEPTEMBER
Hverdage kl. 19.30
Lørdage kl. 15.00
7. september kl. 14.00
Repremiere
2. september 2021

KUNSTNERNE BAG

MEDVIRKENDE

Tekst
William Shakespeare (1564 - 1616)

Romeo
Lue Støvelbæk

Mercutio
Simon Kongsted

Oversættelse
Niels Brunse

Julie
Luise Kirsten Skov

Benvolio
Søren Højen

Instruktion
Rune David Grue

Lorenzo
Hans Holtegaard

Paris
Magnus Haugaard

Scenografi
Mie Riis

Julies amme
Lone Rødbroe

Tybalt
Nicklas Søderberg Lundstrøm

Musik
Benjamin Koppel

Hr. Capulet
Michael Brostrup

Fyrsten af Verona
Jørgen Bing

Lysdesign
Clement Irbil

Fru Capulet
Sara Marie Maltha

Sangerinde og dødsengel
Molly Koppel

Dramaturgi
Anne Middelboe Christensen
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11. NOVEMBER - 18. DECEMBER 2021 STORE SAL // 15 ÅR+

MOTIONISTERNE
MUNTER JULEKOMEDIE OM ET LILLE FIRMA PÅ UDEBANE

TEATERPAKKE
JULEFROKOST // kl. 18.00
Teatercaféen Hos Uffe
TEATER // kl. 19.30
Vendsyssel Teater
Motionisterne
PRIS // 500 kr.
DATOER //
18. og 26. november
2., 3., 9., 10., 16. og 17.
december

Et lille firma har i en årrække solgt sportsudstyr fremstillet af blandt andet minkpels.
Ikke den mest succesfulde forretning og med
minkudryddelsen er det definitivt slut. I et
forsøg på at overleve har firmaet kastet sig
ud på dybt vand – bogstavlig talt: De vil sælge drikkedunke lavet af plastic, der er fisket
op af havet.
Da salget halter, har firmaet brug for PR,
men medarbejderne orker ikke mere. Chefen
Hovgaard får en fiks idé til en alternativ
markedsføring, der måske kan redde firmaet,
give de tre medarbejdere gnisten tilbage og
samtidig komme den fede julemad i forkøbet
med lidt motion.
Han arrangerer et teambuildingophold på
Vesterhavs Klitside Wellness, hvor en
wellness coach og en servicemedarbejder
står klar til at tage sig af opgaven.
Men julen nærmer sig, og snart skal økonomien gøres op…

11. NOVEMBER 18. DECEMBER
Hverdage kl. 19.30
Lørdage kl. 15.00
16. november kl. 14.00
Urpremiere
11. november 2021

KUNSTNERNE BAG

I 2018 spillede Vendsyssel Teaters juleforestilling Turisterne i Store sal for fulde sale. Allerede her spirede idéen og lysten til at gentage
successen med en ny juleforestilling. Nu er
tiden endelig kommet, hvor vi kan præsentere
den uafhængige efterfølger Motionisterne.
Dramatiker Gunvor Reynberg har endnu
engang digtet en festlig komedie med nye
skæve karakterer til det samme hold af lokale
skuespillere, og igen står instruktør Louise
Schouw for at bringe dramatikerens ord til
live på scenen.
Blandt holdets nye medvirkende er Henrik
”Baloo” Andersen, som slår julestemningen
an på tangenterne. Scenograf Johanne
Eggert, der bl.a. skabte scenografien til De 7
slags dråber og I fornuftens land, sørger for
at forvandle Store sal til et multifunktionelt
rum med svømmepøl, en blæsende vesterhavsstemning og masser af julepynt.

MEDVIRKENDE

Hovgaard
Tekst			
Jørgen Bing
Gunvor Reynberg
Instruktion		
Louise Schouw

Arne
Hans Holtegaard

Scenografi		
Johanne Eggert

Elin
Lone Rødbroe

Fay
Musik			
Hanne Laursen
Henrik ”Baloo” Andersen
Lysdesign
Mia Jandje Willett

Karl-Emil
Robin Haslund Buch

Tekstdramaturgi
Anne Middelboe Christensen

Herbie Hansen
Henrik ”Baloo” Andersen

Produktionsdramaturgi
Ditte Bladt-Hansen
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”LIGEGYLDIGE GRIN
SIGER MIG IKKE NOGET”
Hun skrev Turisterne, der spillede på Vendsyssel Teater i 2018. Nu skriver hun den uafhængige efterfølger Motionisterne. Dramatiker Gunvor Reynberg fortæller om sit arbejde fra et blankt papir til
færdigt manuskript, og hvad hun synes om onkel-humor, #metoo og den danske komedietradition.

HVORDAN ER DET AT SKRIVE KOMEDIE?
Jeg synes, at komediegenren er en svær genre.
Hvad vil det sige at være sjov? Hvornår træder
jeg nogen over tæerne? Hvor langt skal jeg
gå? Der er mange ting, man skal overveje.

”Den ene dag er jeg
overbevist om, at
det aldrig bliver lige
så sjovt som i Turisterne, men næste
dag tænker jeg, at
det bliver endnu
sjovere.”

Humoren i København er måske en anden end
i Vendsyssel. Ligesom humoren blandt modne
mennesker er en helt anden end hos unge.
Et eksempel er i de her #metoo tider, hvor de
unge mennesker siger: ”Prøv og stop! Det er
ikke sjovt det der.” Det synes jeg, at vi skal lytte til i stedet for bare at sige: ”Ej, det er noget
pjat, det har vi da altid grinet af.”
Humor er jo en mærkelig, bevægelig størrelse. Den der onkel-humor, som jeg prøver at
give en af mine figurer i Motionisterne, synes
jeg er over the top, for det er bare ikke sjovt.
Samtidig må man som dramatiker også have
modet til at gå lige til grænsen. Jeg synes
godt, at man kan smide nogle ting på scenen,
som provokerer lidt. Ligegyldige grin siger
mig ikke noget. Jeg synes et eller andet sted,
at der skal være en grund til grinet. Ikke bare
pjat for pjats skyld. Det gider jeg ikke.
Men der er ikke nogen grund til at træde
på folk. Det er en hårfin balance, jeg som
forfatter må overveje i samarbejde med
instruktøren.
HVAD BETYDER DET FOR DIN SKRIVEPROCES
OG KREATIVITET, AT NOGLE AF RAMMERNE
ER SAT PÅ FORHÅND?
Jeg kan godt lide faste rammer. Det gør mig
mere kreativ. Her har jeg fået nogle skuespillere, som jeg faktisk kender. Det er sjovt, for så
kan jeg også udfordre dem. Jeg lavede nogle
figurer til dem i Turisterne, som simpelthen
var så skønne. Det kan godt være, at der er
nogle lighedspunkter, man får øje på i Motionisterne, men nu skal de udfordres med nogle
figurer, som har helt andre sider.
Jeg er mest frustreret, når alt er åbent, og jeg
tænker, hvad skal det dog ende med? Jeg har
mine fem skuespillere, jeg har rammen, jeg
har de her julesange og en tom skærm. Så
tænker og tænker jeg, indtil jeg får en idé, og
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så tænker jeg igen. Den ene dag er jeg overbevist om, at det aldrig bliver lige så sjovt som
i Turisterne, men næste dag tænker jeg, at det
bliver endnu sjovere.
Det kan være en dybt frustrerende tid, som
munder ud i en synopsis. Men så kommer den
sjove del af arbejdet. Nemlig der, hvor karaktererne skal puttes ind på spillepladen. Jeg
elsker den del af processen, for der skal jeg
stille mig til rådighed. Det er en af de erfaringer, jeg har gjort som skuespiller. At lade være
med at låse mig fast på noget, men holde mig
åben og modtagelig. Hvis jeg skriver nogle replikker, som skuespilleren i mig ikke har lyst til
at sige, så har jeg fejlet. Skuespilleren holder
ligesom forfatteren i ave.
Jeg tror, at de fleste dramatikere kan skrive
under på, at rammer er guld værd. Jo mere
defineret en opgave er, jo nemmere er det.
Hvis alt ligger åbent, er det enormt svært at
koge ned. For mig er de her rammer super,
især når jeg er en del af et godt team.
HVOR STÅR KOMEDIEN I DAG?
Det var nemmere i det gamle Grækenland,
hvor der var klare definitioner af tragedien og
komedien. Min datter, som også er gået dramatikkens vej og studerer Dramatisk Skrivekunst, og jeg talte forleden om, hvor komedien er i dag, og at grænserne er mere flydende.
Genren er mere hybrid i dag, tror jeg.
Men jeg er sikker på, at komedien ligger så
meget i blodet på os danskere, at den ikke
vil uddø. Den vil få en anden farve, og måske
blive brugt på en anden måde. Men komedien
vil altid være der.

OM GUNVOR REYNBERG
Født i 1960
Skuespiller, instruktør, dramatiker
og forfatter
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i København i 1990. Hun har
bl.a. arbejdet på flere teatre landet
over, og hun har i en årrække været
fast skuespiller på Aalborg Teater. Tilmed har hun medvirket i en lang række revyer, både på og bag scenen, bl.a.
som dramatiker og instruktør. Hun er
autodidakt dramatiker og forfatter,
men hun har skrevet hele sit liv. I 2011
debuterede hun som børnebogsforfatter, og hun har siden skrevet både
bøger og noveller.

BAG OM SCENEN 11

17. FEBRUAR - 19. MARTS 2022 STORE SAL // 15 ÅR+

ONKEL VANJA
TJEKHOVS TRAGIKOMISKE MESTERVÆRK OM SPILDT LIV OG FRYGTEN FOR FORANDRING

TEATERPAKKE
MØDESTED // kl. 16.00
Vendsyssel Teater, hvor
en bus kører deltagerne
til Bøgsted Hovedgård
GODS //
Bøgsted Hovedgård
Gåtur og foredrag
MIDDAG //
Teatercaféen Hos Uffe
TEATER // kl. 19.30
Vendsyssel Teater
Onkel Vanja
PRIS // 600 kr.
inkl. bustur
DATOER //
3. og 10. marts 2022

I det gamle gods langt ude på landet går livet
sin gang. Godsets ældste datter og arving
giftede sig med en berømt professor og
flyttede til byen. Sammen fik de datteren
Sonja. Da godsets ældste datter dør, og professoren straks gifter sig på ny, rejser Sonja
tilbage til godset. Her hjælper hun nu sin
ugifte morbror Onkel Vanja med driften. Alt,
hvad de tjener på deres slid, går direkte til
professoren, der stadig lever i byen med sin
betydeligt yngre kone.
Der sker sjældent noget – bortset fra når den
flotte distriktslæge kigger forbi. Så kommer
vodkaen på bordet. Det gamle husfaktotum
sørger for, at tevandet er varmt, og at
hverdagen hænger sammen. Godsets frue,
derimod, løfter aldrig en finger.
En sommer kommer professoren og hans
unge, smukke hustru til godset. Pludseligt
er intet længere, som det plejer; forelskelse,
had, ugengældt kærlighed, midtvejskrise,
længsel, enorme mængder vodka og en ladt
pistol…

Vendsyssel Teater præsenterer for første
gang en forestilling af den russiske dramatiker Anton Tjekhov. I en tid, hvor isolation og
vanebrud har præget hverdagen og tvunget
os alle til at se livet i øjnene på nye måder,
kan Onkel Vanja næsten virke skræmmende
genkendelig.
I modsætning til mange andre insisterede
Tjekhov på komedien i sine skuespil. Tragiske,
triste skæbner – og alligevel sjove. I Vendsyssel Teaters bearbejdelse af Onkel Vanja er der
ingen tvivl: Her er det komedien, som forløser
tragedien.
Instruktør Geir Sveaass og scenograf Marianne Nilsson, der sammen skabte Jeppe på Bjerget i 2019, står for at iscenesætte Tjekhovs
klassiker og forvandle Store sal til et russisk
landgods. Handlingen bliver bragt til live på
scenen i et samspil mellem unge stortalenter, folkekære skuespillere og en musikalsk
multikunstner.

Alt imens spiller musikken et helt andet sted.

17. FEBRUAR - 19. MARTS
Hverdage kl. 19.30
Lørdage kl. 15.00
22. februar kl. 14.00

KUNSTNERNE BAG

MEDVIRKENDE

Tekst
Anton Tjekhov (1860-1904)

Serebrjakov, afdanket professor
Jørgen Bing

Astrov, distriktslæge
Alexander Mayah Larsen

Oversættelse
Niels Brunse

Jelena, hans unge hustru
Rikke Westi

Telegin, Sonjas gudfar
Søren Hauch-Fausbøll

Instruktion
Geir Sveaass

Sonja, hans datter af 1. ægteskab
Karla Løkke

Marina, husfaktotum
Lisbeth Gajhede

Scenografi
Marianne Nilsson

Marija, Sonjas bedstemor
Marianne Høgsbro

Jakov, arbejder og spillemand
Thomas Hamilton

Musik
Thomas Hamilton

Vanja, Marijas søn
Jakob Højlev Jørgensen

Lysdesign
Marcus Philippe Gustafsson
Dramaturgi
Ditte Bladt-Hansen
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17. - 19. MARTS 2022 BLACK BOX // 12 ÅR+

E-RASMUS
EN GENERATIONSKOMEDIE FOR GAMERE OG N00BS FRIT EFTER HOLBERG

”Han skriver i
sådan noget
computersprog,
jeg ikke forstår.”
- Nille, 2. akt

Da den unge gamer Rasmus vender hjem
på ferie fra efterskolen, kræver han, at alle
skal kalde ham E-Rasmus. På efterskolen har
han udviklet sin gamerteknik, og nu slynger
han om sig med blærede bemærkninger i et
sprog, som ingen omkring ham helt forstår.
Hans mor Nille tager det ikke så tungt, og
hun er stolt af sin søn – lige indtil naboen
og Rasmus’ gamle klasselærer kigger forbi.
De mener, at hans nye stil giver grund til
bekymring, og inden nogen når at se sig om,
er kommunen pludselig involveret.
De voksne tager affære. Men Rasmus insisterer på, at gaming-universet er lige så virkeligt
som virkeligheden – og det kan det jo umuligt være, i hvert fald ikke hvis man spørger
de voksne.

E-Rasmus er en generationskomedie for dem,
der forstår sig på gaming – og dem der absolut ikke gør. Konflikten mellem unges spillelyst
og voksnes bekymring er omdrejningspunktet
i denne forestilling.
Forestillingen er skrevet frit efter Ludvig Holbergs klassiker Erasmus Montanus (1723).
I 2022 runder dansk teater sit 300-års jubilæum, og med E-Rasmus varmer vi op til den
landsdækkende fejring, der løber af stablen i
efteråret 2022.
Forestillingen er oplagt i undervisningssammenhæng. Enten som en introduktion til
Ludvig Holberg og Oplysningstiden eller som
oplæg til diskussion om aktuelle problemstillinger f.eks. generationsforskelle, den
teknologiske udvikling, dens indflydelse og
konsekvenser.
Undervisningsmateriale bliver tilgængeligt
som mobilspil via App Store og Google Play
– udviklet af instruktør Nils P. Munk.

Forestillingen er støttet af:

17. - 19. MARTS
Hverdage kl. 17.00
Lørdag kl. 13.00
Urpremiere på
Teater Vestvolden
26. februar 2022
Skoleforestillinger
14. - 18. marts
Indgår i klippekortsordningen, se side 24

KUNSTNERNE BAG

MEDVIRKENDE

Tekst
Jens Svane Boutrup

Martin Bo Lindsten

Oplæg
Ludvig Holberg (1684 - 1754)

Mathias Bøgelund

Instruktion
Nils P. Munk

Olivia Franciska Fevel Borgels
Clara Ellegaard

Co-produktion med Teater Vestvolden og Bornholms Teater
Spiller på Teater Vestvolden
26. februar - 12. marts og på
Bornholms Teater 22. - 26. marts

Scenografi
Lise Marie Birch
Lys- og videodesign
Flora Pelle Brandt
Lyddesign
Jonas Jørgensen
Dramaturgi
Ditte Bladt-Hansen
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28. APRIL - 12. MAJ 2022 BLACK BOX // 15 ÅR+

MARGARIDAS
METODE
GROTESK MONOLOG OM MAGTFULDKOMMENHED OG AFMAGT

”Ved I, hvad historiens store princip
er? Alle vil dominere alle. Præcis
som Miss Margarida
dominerer jer. Her
i klassen har I ikke
noget valg: I gør,
hvad Miss Margarida siger, I skal, og
kun når Miss Margarida siger det.”
- Miss Margarida

Miss Margarida er lærerinden, og publikum
er hendes studerende. Undervisningen starter stille og roligt ud, men som timen skrider
frem, finder man ud af, at Miss Margarida
ikke er en helt almindelig underviser – hun
har sin egen metode.
I løbet af to klassetimer overfuser hun sine
elever og sprøjter manipulerende, selvbestaltede livslektioner ud om alt mellem himmel
og jord.
Men hvad er sandt? Og hvad skal man egentlig finde sig i?
Undervejs udvikler hendes undervisning
sig til et grotesk, psykologisk spil, hvor
man bliver i tvivl om, hvorvidt det er Miss
Margarida, den er gal med eller systemet.

Da Margaridas metode (Apareceu a Margarida) udkom i 1972, fik den global opmærksomhed. Flere steder blev den censureret,
mens andre hædrede dramatikerens mod.
Den dengang 21-årige brasilianske dramatiker Roberto Athayde skrev stykket med et
kritisk blik på det politiske system i Sydamerika, der gennem tiden har været præget af
ulighed, diktatur og autoritære regimer.
I 2022 er det 50 år siden, at forestillingen blev
skrevet. Verden er en anden, og nye magthavere har taget over.
Forestillingen, der sætter magtbegrebet under lup, stiller stadig aktuelle spørgsmålstegn
ved, hvordan magt fordeles, udøves, og hvad
det gør ved mennesker – på godt og ondt.
Margaridas metode skulle oprindeligt have
spillet 21. april - 16. maj 2020, men blev aldrig
opført – denne gang ikke på grund af censurering.

28. APRIL - 12. MAJ
Hverdage kl. 19.30
Lørdage kl. 15.00
3. maj kl. 14.00
Premiere i denne
opsætning 28. april 2022

KUNSTNERNE BAG

MEDVIRKENDE

Tekst 		
Roberto Athayde

Miss Margarida		
Kirstine Hedrup

Oversættelse		
Robin Haslund Buch
Instruktion		
Donald Andersen
Scenografi		
Karin Seisbøll
Lysdesign		
Balder Nørskov
Lyddesign		
Kasper Neergård
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GÆSTESPIL 2021
PARKTEATRET

DEN NY OPERA + DEN FYNSKE OPERA

// 15 ÅR+
Hvad musik kan gøre ved mennesker

// 15 ÅR+
En hjerteskingrende komedie om Florence Foster Jenkins

Fire unge jazzmusikere og én skuespiller sætter rammen om chaufføren Svein Åges møde med jazzikonet Miles Davis ved en jazzfestival i Molde i 1984. Svein Åge bliver Miles’ foretrukne chauffør, og
imens hjulene ruller derudaf, udvikler det tilfældige møde sig snart
til et livslangt venskab.

Florence Foster Jenkins var en rig overklassefrøken, hvis største
drøm var at blive berømt operasangerinde – og det blev hun. Ikke
på grund af sit musikalske talent, tværtimod, men fordi hun med
sin falske stemme kunne underholde publikum, så de slog sig
på lårene af grin.

En poetisk, personlig og nuanceret hyldest til musikkens kraft – og
dens indflydelse på os.

Igennem hendes dygtige pianist Cosmé McMoon udfoldes
den gribende fortælling om deres venskab og samarbejde fra
begyndelsen til berømmelsen.

DRIVING MILES

SOUVENIR

Medvirkende: Hans Henrik Clemensen, Anders Malta, Zier Romme Larsen,
Cornelia Nilsson og Rune Fog-Nielsen. Tekst: Henning Mankell. Oversættelse: Anna Bro. Instruktion: Vigga Bro. Scenografisk sparring: Gitte Kath.
Lysdesign: Mikkel-Magnus Olsen. Musik: Miles Davis.

Operasangerinde: Lisbeth Kjærulff. Pianist: Jacob Beck. Tekst: Stephen
Temperley. Oversættelse: Robin Haslund Buch. Instruktion: Jan Hertz.

17. SEPTEMBER KL. 20.00

28. OKTOBER KL. 19.30

KULTURMARKT

BÅDTEATRET

En hyldest til fantasien og de drømme vi endnu ikke har mistet

Den mest forhadte mand i Danmark

Homage betyder hyldest og er en poetisk historie om at sortere
larmen fra, så vi kan høre os selv og vores drømme. Med en russisk
mimeteknik bliver publikums forestillingsevne sat på prøve i et
nærmest usynligt univers. Med sin krop og én stol på scenen fremdigter skuespilleren alt fra rekvisitter og scenografi til medspillere
og statister.

Historien om manden som Stauning insisterede på skulle være
udenrigsminister. Erik Scavenius indgik et samarbejde med
tyskerne og sikrede jøderne mod overgreb indtil 1943. Verden
stod på hovedet, og Danmark havde brug for én, som i det
mindste prøvede at holde det hele sammen.

HOMAGE // 12 ÅR+

SCAVENIUS // 15 ÅR+

Med Bådteatrets reumertvindende dukketeaterensemble på
scenen følger vi hans kamp i grænselandet mellem moral,
fornuft og følelse.

Forestillingen blev kåret som ’Årets forestilling’ ved Scenekunstpriserne 2020.
Med og af: Mette Rønne. Kunstnerisk konsulent: Hans Rønne. Udviklet i
samarbejde med: Daniel Lill og Carsten Eskelund. Lyddesign: Jacob
Danielsen. Musik: Ask Kjærgaard m.fl.

Medvirkende: Lucia Vinde Dirchsen, Thomas Bang, Kristian Halken og
Jeanette Lindbæk Birk. Tekst: Kristian Halken. Instruktion: Rolf Heim.
Dukker: Katrine Karlsen. Scenografi: Jonathan Hjorth.
Lysdesign: Sonja Lea. Lyddesign: Janus Jensen.

28. SEPTEMBER KL. 20.00

5. NOVEMBER KL. 19.30

RANDERS TEATER

BLACK BOX DANCE COMPANY + VEJLE MUSIKTEATER

Forførelse, krig, venskab og det ultimative forræderi

Baseret på bestseller-romanen, der vandt en Oscar

2. verdenskrig buldrer derudad. Hitler har besat store dele af Europa og sender nu soldater østpå for at kæmpe mod russerne.

Lili Elbe var den første transkønnede kvinde i verden, der fik foretaget en kønsskifteoperation. Vi følger hendes kamp for at ryste
fortiden som billedkunstneren Einar Wegener af sig og blive anerkendt, som den hun er. Danseren Bjørk-Mynte Paulse vil med sin
levede erfaring som transkvinde tilføje dybde og relevans i rollen
som Lili. En rørende og sandfærdig fortælling, der for første gang
nogensinde kan opleves som danseforestilling.

FORRÆDER // 12 ÅR+

THE DANISH GIRL // 14 ÅR+

De eventyrlystne barndomsvenner Karl og Mikkel melder sig frivilligt og drager afsted til dét, de tror vil være en kort udflugt. Men
eventyret vender hurtigt, da krigens virkelighed rammer, og en
nådesløs overlevelseskamp sætter deres venskab på en altafgørende prøve med fatale konsekvenser.

Præsenteres i samarbejde med Hjørring Teater på Vendelbohus

Skoleforestillinger for 8. klasser 12. - 14. oktober
Medvirkende: Matias Hedegård Andersen, Erik Viinberg og Caspar Juel
Berg. Tekst: Andreas Dawe. Instruktion: Kurt Bremerstent. Scenografi:
Claus Helbo Lysdesign: Kjems Lys. Musik: Claus Carlsen.

14. OKTOBER KL. 19.30
18 GÆSTESPIL

Medvirkende: Bjørk-Mynte Paulse, Jasmine Gordon, Jaume Luque Parellada,
Jon Ipina, Elena P. Nielsen og Mikkel Alexander Tøttrup. Iscenesættelse
og koreografi: Tim Rushton. Scenografi og lysdesign: Sarah Fredelund.
Musik og lyddesign: Christian Tronhjem. Dramaturgi og research: Storm
Møller Madsen og Levi Stray. Kostumer: Åsa Gjerstad.

2. DECEMBER KL. 19.30
GÆSTESPIL 19

GÆSTESPIL 2022
NORDISK TEATERLABORATORIUM - ODIN TEATRET

FLOWERS FOR TORGEIR // 15 ÅR+

TEATERGRAD

ANTIGONE 2030

Kan sorg blive et lys?

// 15 ÅR+
En evigt aktuel konflikt mellem love og etik

”Det siges, at man dør to gange. Den anden gang er, når man
bliver glemt. Jeg ønsker ikke, at Torgeir skal glemmes.” Sådan siger
Roberta Carreri i sin performance dedikeret til sin afdøde arbejdsog livspartner Torgeir Wethal. Alene på scenen – og så alligevel.
Torgeir bringes til live via projektioner og bliver Robertas medspiller i et poetisk og stemningsfyldt ritual, der minder om, at sorgen
har mange sider.

I en nær fremtid, hvor intet er, som det plejer, sidder Antigone på anklagebænken anklaget for at gå imod sin kommende svigerfars jordiske love. Alle handlinger er affødt af
hendes stærke moralske kodeks. Men hvad er rigtigt? Hvad
er forkert? Får hun en retfærdig dom?
Kong Kreon står som den dømmende myndighed, publikum
er udpeget til nævninge, og sammen afgør de Antigones
skæbne. Intet er givet på forhånd.

Af og med: Roberta Carreri. Tekst: W.H. Auden, Pablo Neruda, Drummond
de Andrade, Roberta Carreri og Torgeir Wethal. Scenografi, video- og
lysdesign: Stefano di Buduo. Kostumer og rekvisitter: Roberta Carreri og
Karoline Banke. Dramaturgi: Anne Middelboe Christensen. Musik: Olafur
Arnald, Amalia Rodriguez, Adolfo Ernesto Echeverria Comas, Erik Truffaz,
Joseph P. Webster, Wojtek Mazolewski og Alice Carreri Pardeilhan.

20. JANUAR KL. 19.30

Medvirkende: Ulver Skuli Abildgaard, Lucia Vinde Dirchsen og Rolf
Hansen. Bearbejdelse: Andreas Garfield. Oplæg: Sofokles’ Antigone
(ca. 442 f.Kr.). Instruktion: Pelle Nordhøj Kann. Scenografi: Lea Burrows. Musik: Marie Louise Von Bülow.

1. MARTS KL. 19.30
OFF OFF/PRODUKTION + TEATRET SVALEGANGEN

DET FORTROLIGE RUM // 16 ÅR+

ANDERLEDES
TEATEROPLEVELSE

En dybdeborende satire om det du ikke må vide
Journalisten Frank går til angreb på Christiansborgs mure for at få
adgang til ’Det fortrolige rum’, som politikerne har skabt. Det rum,
der holder ham ud i strakt arm og forhindrer ham i at kigge dem
over skulderen. I et mash-up af drama, dokumentar og filmklippet
dialog med virkelighedens politikere kæmper Frank for at forstå
Offentlighedsloven – den lov der styrer, hvad vi må vide, og hvad
vi ikke længere må vide.

Med Antigone 2030 byder vi på en teateroplevelse
udover det sædvanlige. Dette dystopiske gæstespil af
Teatergrad er netop designet til at spille i de danske
retssale, hvor folket gennem tiderne har været samlet
for at afgøre retslige spørgsmål.

MØDESTED
Retten i Hjørring
Retssal A
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Derfor flytter vi denne forestilling ud af teatret og
samles i Retten i Hjørring, når dommen over
Antigone skal falde.

Medvirkende: Anders Budde Christensen. Den virkelige journalist: Sofie
Buch Hoyer. Instruktion: Ina-Miriam Rosenbaum. Tekst: Kristian Halken.
Scenografi og videodesign: Signe Krogh. Videosatiriker og medskaber:
Nils Aasholm. Lysdesign: Henrik Sloth. Lyddesign: Anton Bast. Journalistisk
konsulent: Jesper Tynell.

8. FEBRUAR KL. 19.30

ENSEMBLE ZIMMERMANN, HJØRRING KAMMERKOR
+ VENDSYSSEL TEATER

FÅ MERE UD AF DIT
TEATERBESØG…
I løbet af sæsonen arbejder vi på at skabe oplevelser, der
supplerer teaterforestillingerne.
Hold dig orienteret om teatersamtaler, forestillingsintroduktioner, foyerfordybelse, ekstra events og meget mere på
vendsyssel-teater.dk
Har du spørgsmål til sæsonens repertoire eller idéer til kommende sæsoner, er du velkommen til at kontakte:

Dramaturg
Ditte Bladt-Hansen
28 89 21 41
ditte@vendsyssel-teater.dk

KING ARTHUR // 15 ÅR+

Henry Purcells drabelige semiopera fra 1691
Barokorkestret Ensemble Zimmermann, Hjørring Kammerkor
og fem sangsolister skaber en teaterversion af Henry Purcells
semiopera. Blandt solisterne er bl.a. tenor Jonathan Koppel,
sopran Nana Bugge Rasmussen og kontratenor Daniel Carlsson.
Denne semiopera opføres i Store sal, hvor kunstmaler Morten
Skovmands billeder bliver projiceret op på bagtæppet og danner
scenografien. John Drydens tekst er gendigtet på dansk af Morten
Kold i Shakespeare-stil, og skuespiller Jørgen Bing er fortæller.
Fortæller: Jørgen Bing. Dirigent: Lars Colding Wolf. Tekst: John Dryden.
Musik: Henry Purcell. Tableauscenografi: Morten Skovmand. Korindstudering: Anne Mette Vennegaard.

7. APRIL KL. 19.30
20 GÆSTESPIL

GÆSTESPIL 21

WHAT
TO
WATCH?

TEATER FOR
UNGE OG
STUDERENDE
TEATER TALENT VENDSYSSEL

SOMMERTEATERSKOLE 2021

Teater Talent Vendsyssel er en stor del af
Vendsyssel Teaters vision om at styrke og
udvikle vækstlaget og scenekunstneriske
talenter i Nordjylland.

Sammen med dramapædagog Lina Franke
Hedegaard og et hold unge i alderen 13 -16
år, kan du være med på årets SOMMERTEATERSKOLE 2021. I skaber i fællesskab en
visning, som opføres for familie og venner om
fredagen kl. 17.00.

I foråret 2021 blev et nyt hold talenter optaget på Teater Talent Vendsyssel. De næste to
år skal de udforske deres evner og finde ud
af, hvad det vil sige at være skuespiller.
Følg med på Facebook og hold øje med,
hvornår talenterne afholder events, inviterer
til forestillinger eller pludselig optræder i
bybilledet.

DRAMAHOLD
Går du i 7. - 9. klasse?
Hjørring Musiske Skole og Vendsyssel Teater
tilbyder dramahold i din fritid.

2. - 6. august 2021
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 13.00 - 18.00
750 kr. for hele ugen
Læs mere på vendsyssel-teater.dk
Info og tilmelding: pia@vendsyssel-teater.dk
Støttet af UMMK

HOT LOVE OG HJERTER I BRAND

KØNSIDENTITET OG SEKSUALITET

ROMEO OG JULIE

THE DANISH GIRL

MAGTBEGÆR OG KONTROLTAB

EN (MÅSKE) RETFÆRDIG AFTEN I RETTEN

Læs om forestillingen på side 6

MARGARIDAS METODE

Læs mere på side 16

Læs mere på side 19

ANTIGONE 2030

Læs mere på side 21

VENSKAB, KRIG OG SVIGT

FORRÆDER
Læs mere på side 18

STU
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E
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R?
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75 K
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børn undtage
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Læs mere på denmusiske.dk

HÆNG UD...
Du er altid velkommen til at hænge ud
på teatret – også selvom du ikke skal se en
forestilling. Der er plads til at lave lektier,
gruppearbejde, spille spil med vennerne,
læse en bog, vente på offentlig transport
eller noget helt sjette.

22 UNGE OG STUDERENDE

UNGE OG STUDERENDE 23

TEATER FOR

BØRN
- OG DERES FAMILIER
BRUG HUSET
Huset er åbent for alle, også selvom man ikke skal se teater.
Her kan man vente på offentlig transport, læse en bog, spille
et spil, spise sin madpakke eller gå på opdagelse.

GÅ TIL DRAMA

SPAR 50%
MED ET 10-TURS KLIPPEKORT
Ét klip gælder for en billet og kan bruges af alle
– børn som voksne. Du kan bruge alle de klip, du
ønsker til den enkelte forestilling. Klippekortet er ikke
personligt, og kan derfor deles af hele familien eller
blandt venner.
Et klippekort koster 500 kr. og gælder én sæson til
alle børneforestillinger og co-produktionen E-Rasmus,
se side 14.

DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER
En del af vores vision er, at teater er for alle. Derfor tilbyder
vi i samarbejde med kommunen hver sæson teater til børn i
alle aldre.

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

Vi prioriterer et bredt udbud af forestillinger, der passer til
forskellige målgrupper, og som sætter fantasien i spil, udvikler sociale kompetencer samt skaber opmærksomhed på
sanserne.

SOMMERTEATERSKOLE 2021

Vi kan naturligvis lave særskilte aftaler med den enkelte institution, klasse, gruppe m.v. For at høre mere kontakt:

Vi tilbyder sommerteaterskole 2021 for børn i alderen 8 - 12
år i uge 30. Underviser Dagmar Vibe Huus Theilgaard står for
leg og spilopper på scenen. Om fredagen inviteres familie og
venner til at se en visning kl. 17.00.
26. - 30. juli 2021
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 14.00 - 18.00
750 kr. for hele ugen

TEATER LILLE HEST

FRA MIG TIL DIG // 2 - 7 ÅR
Drengen Omar, byens bedste drageflyver, bor i et land langt
herfra. Men en dag må han pakke sin kuffert og rejse med sin
familie til et fremmede land. Alt er anderledes, og det er ikke
nemt at få nye venner – indtil en dag, hvor der er fest og drageflyvning i byen.
En rørende og humoristisk dukkeforestilling for børn og voksne
inspireret af Mellemøstens kultur.
VISES FOR DAGINSTITUTIONER 8. - 15. SEPTEMBER
Medvirkende: Line Skytte og Britta Thøgersen Toft. Tekst: Hanne Trolle.
Scenografi: Victoria Line. Musik: Irene Becker.

UPPERCUT DANSETEATER

(H)JUL // 3 - 7 ÅR
To seje gadedrenge drømmer om en gammeldags jul med julegaver, julehygge, julemad og juletræ. For ikke at glemme sig selv og
hinanden undervejs i juleræset må de finde den rette (h)juleglæde
frem, så den ægte juleånd bliver reddet.
En charmende og hyggelig danseforestilling, hvor (h)juleglæde,
opfindsomhed, nærvær og venskab overvinder alt.
VISES FOR DAGINSTITUTIONER 30. NOVEMBER - 8. DECEMBER
Dansere: Lukas Larsen og Fatih Berber. Koncept og koreografi: Stephanie
Thomasen. Musik: Lawand Shakur Othman Aka Turkman Souljah. Dramaturgi: Betina Rex.

Børneteaterkoordinator
Marie Laub von Lillienskjold
27 57 95 51
marie@vendsyssel-teater.dk

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

11. SEPTEMBER 2021 KL. 11.00

4. DECEMBER 2021 KL. 11.00 OG KL. 13.00

RANDERS TEATER

PALLE ALENE I VERDEN // 6 ÅR+
Tænk, hvis man var helt alene i verden og kunne bestemme
alting selv. Man kunne køre brandbil, flyve i flyvemaskine, spise
sig mæt i lækre kager fra bagerbutikken og have hele legepladsen for sig selv. Det ville være fantastisk! Eller ville det?
Palle alene i verden er en dukketeaterforestilling baseret på Jens
Sigsgaards børnebogsklassiker fra 1942.

THEATRET THALIAS TJENERE

RACE DOG // 5 ÅR+

Medvirkende: Lisbeth Knopper og Thomas Biehl. Tekst: Jens Sigsgaard.
Dramatisering: Bent Holm og Giacomo Ravicchio. Instruktion og scenografi: Giacomo Ravicchio. Musik: Jerome Baur.

Et tilfældigt møde mellem mops-prinsessen Bolette og væddeløbshunden Ralf fører til kærlighed ved første snus. Dog
har Bolettes familie andre planer på deres datters vegne.
Siden hun var hvalp, har hun været udset til parring med
en champion af hendes egen slags.

29. JANUAR 2022 KL. 11.00 OG KL. 13.00

Vil hun virkelig svigte generationer og ambitioner for at
søge lykken med en håbløs køter?

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL

Medvirkende: Linda Fallentin, Brian Samsboe og Stephan Vernier.
Instruktion: Andrew Kim. Masker: Stephan Vernier. Musik: Loz
Kaye.

Anton samler på sten, og snart er der sten overalt – selv i kaffekanden! En dag tager familien på strandtur – og stenene skal
med. Anton ser, at de har det godt i sandet og beslutter, at de
skal blive. Lige indtil...

ANTONS STEN // 2 - 6 ÅR

GRATIS UDENDØRS FORESTILLING I

En sanselig og ordløs dukkeforestilling inspireret af bogforlægget
af Lotta Geffenblad – en hyldest til børns fantasi og empati.

FORBINDELSE MED SÆSONÅBNING

VISES FOR DAGINSTITUTIONER 19. - 28. APRIL

13. AUGUST 2021 KL. 17.00
24 TEATER FOR BØRN

Medvirkende: Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil. Historie: Lotte
Geffenblad og holdet. Instruktion: Niels Grønne. Musik, dukker og scenografi:
Camille í Dali. Lysdesign: René Lützen. Dramaturgi: Jane Rasch. Kostumer:
Nadjaviga Vela Eviayea Jensen.

23. APRIL 2022 KL. 11.00
TEATER FOR BØRN 25

LEJE OG RUNDVISNING

EVENTS

OPLEV MEGET MERE END TEATER

TILBAGEVENDENDE EVENTS

LEJE
Du kan få et overblik
over programmet på
side 27. Vil du vide
mere om de enkelte
events, så hold øje med
vendsyssel-teater.dk og
Facebook, som løbende opdateres med nye
events.

Du kan leje dig ind på vegne af en forening,
en institution, en virksomhed eller som
privatperson, hvis du vil afholde et offentligt
arrangement. Arrangementet vil fremgå af
teatrets eventkalender på vendsyssel-teater.dk

RUNDVISNING
Vi tilbyder rundvisning på teatret, hvor du har
mulighed for at komme med bag kulisserne
og opleve det arkitekttegnede hus fra nye

vinkler. En rundvisning kan rumme op til
100 personer ad gangen fordelt i fire hold.
Læs mere om salsleje, lokaler og rundvisning på vendsyssel-teater.dk eller kontakt:

FÆLLES MORGENSANG

LIVSHISTORIER OG FÆLLESSANG

Hver mandag fra 16. august 2021 til 30. maj 2022

9. september 2021, 25. november 2021 og 31. marts 2022

Vendsyssel Teater inviterer sammen med pianist Kjeld
Silberbauer Andersen til morgensang.

Hør Frode Muldkjær fortælle vittige livshistorier og syng med
på fællessange, når Kjeld Silberbauer Andersen slår tangenterne an på klaveret.

Kl. 10.00 - 11.00 / Teatercaféen Hos Uffe / Fri entré
Arrangør: Kjeld Silberbauer Andersen og Vendsyssel Teater

Eventkoordinator
Pia Mourier
20 82 49 11
pia@vendsyssel-teater.dk

Kl. 19.00 - 21.00 / Musiksal / 50 kr.
Arrangør: Frode Muldkjær og Vendsyssel Teater

SALSA

CAFÉVA

27. august 2021,1. oktober 2021, 29. oktober 2021
og 19. november 2021

19. september 2021, 31. oktober 2021, 28. november 2021,
16. januar 2022, 13. februar 2022 og 20. marts 2022

Jens Henrik Jensen og Vendsyssel Teater byder op til dans
med hede latinamerikanske rytmer. Alle kan være med
uanset erfaring. Tilmelding på vendsyssel-teater.dk.

Moderne debatcafé for kvinder med Pia Mourier som værtinde. En hemmelig gæst holder foredrag, mens der serveres
kaffe og kage fra KonditorBager Højene.

Kl. 18.00 - 21.00 / Musiksal / Fri entré

Kl. 15.00 - 17.00 / Teatercaféen Hos Uffe / 165 kr.

Arrangør: Jens Henrik Jensen og Vendsyssel Teater

Arrangør: FOF Vendsyssel og Vendsyssel Teater

EVENTS 2021
DATO

EVENT

SAL

PRIS

ARRANGØR

KATEGORI

24. august
Kl. 19.00

Klarsynsaften med
Sebbastian Lorantius

Musiksal

210 kr.

Sebbastian Lorantius

Foredrag

28. august
Kl. 10.00

KunsthåndMusiksal
Fri entré
KVIV
værkerdag				

Marked

4. september*
Pladebasar
Musiksal
Fri entré
Kim Bjerg
Kl. 10.00					

Basar

8. september
Kl. 20.00

Mikael K
(Klondyke) solo

Musiksal

150 kr.

Mikael K

Musik

26. september
Alberte Winding og
Store sal
120 kr.
Kl. 16.00 og 19.30 Nordjysk Pigekor			

Nordjysk
Pigekor

Musik

29. september
Mere på hjertet
Musiksal
150 kr.
Kl. 20.00				

Bente Kure
og Leif Ernstsen

Musik

7. oktober
Årets Nordjyde 2021
Store sal
Kl. 19.30			

TV2 Nord

Show

Lise Nees og
Robin Haslund Buch

Musik

Oplyses senere

9. oktober
Vild med Musicals
Musiksal
120 kr.
Kl. 15.00				
13. oktober*
Kl. 19.00

Efterforsker
Musiksal
195 kr.
FOF Vendsyssel
René Dahl Andersen				

Foredrag

15. oktober
Kl. 19.30

Maggiduddi og
Musiksal
120 kr.
jeg med fler’			

Revyernes genklang

Musik

12. november
Kl. 16.00

Hvad er kultur?
Kommunevalg 2021

Musiksal

Fri entré

Vendsyssel Teater

Debat

27. november
Kl. 14.00

Klassisk julekoncert

Musiksal

170 kr.

Jørgen Thøgersen

Musik

Sysselkoret, Pi´rne, Arion
og Rytmisk Pigekor Hjørring

Musik

30. november*
Korklubbens
Musiksal
60 kr.
Kl. 19.00
vinterkoncert			
			
* Events Vendsyssel Teater er medarrangør af.
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Søren Rørbæk er garant for, at
teatret er godt kørende - og han
har også noget for dig…

Nye Hyundai

TAK TIL VORE
SAMARBEJDSPARTNERE

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

Privatleasing
Stort udvalg af brugte biler
Prismatch på servicepriser

Fremtiden er grøn

Ved skader ordnes alt med
forsikring og med gratis
lånebil til rådighed

IONIQ plug-in Hybrid
Adaptiv fartpilot • Automatgear • Apple Carplay
Bluetooth • Fartpilot • Lav ejerafgift

fra kr. 259.995

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

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

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

KONA electric SUV
Bakkamera • Smart Key • Klimaanlæg • 7” touchskærm

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

Vinduesvask.nu

fra kr. 249.995

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

RØRBÆK
RØRBÆK
BILER BILERRØRBÆK BILER RØRBÆK BILER
RØRBÆK BILER
HJØRRING:
FREDERIKSHAVN:
HJØRRING:
FREDERIKSHAVN:
NØRRESUNDBY:
Vandværksvej 8Gl. Skagensvej 109
Gl. Skagensvej
109
Vandværksvej 8
Amalienborgvej 29
9800 Hjørring
9900 Frederikshavn
9800 Hjørring
9900 Frederikshavn
9400 Nørresundby

90
98 9098
16 20

169820
20
43 54 20 98 43
9854
19 22
11

toriserede
Din eneste au i Vendsyssel
r
le
nd
Hyundai-forha

www.rørbækbiler.dk

www.vw.dk/koebersmarked

IN HYBRID
www.vw.dk/koebersmarked

Hos os er det
dig, der er i rampelyset

Frederikshavnsvej 78 · 9800 Hjørring
Tlf. +45 65 99 80 00 · www.lytzen.dk

energi
elektro
industri
elevator

www.lytzen.dk

HJØRRING

Velkommen til Købers Marked den 9. og 10. januar kl. 11-16.

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

Kom og bliv den glade ejer af den helt specielle style up! og få 4 døre, navigation, alu-fælge, læderrat og
meget mere med i prisen. Skift din gamle bil ud med en ny Polo Comfortline med DK pakke og lav en
byttehandel, du kan prale af i kantinen. Gør drømmen til virkelighed med en Golf Style og spar tusindvis
af kroner på en af de udstyrspakker, du kan vælge at forkæle den med. Eller udnyt vinterrabatten på
vores mindste Volkswagen og slå til nu, hvis I går og overvejer en billig bil nummer 2.
Kom og få mere Volkswagen for pengene, uanset hvilken størrelse, I bruger.

Book et møde til en uforpligtende snak og
hør, hvad vi kan gøre for dig som kunde i
Sparekassen Vendsyssel.

..Hjørring v/ Morten Hove

Frilandvej 61 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 90 20 96

Velkommen til Købers Marked den 9. og 10. januar kl. 11-16.
Kom og bliv den glade ejer af den helt specielle style up! og få 4 døre, navigation, alu-fælge, læderrat og
meget mere med i prisen. Skift din gamle bil ud med en ny Polo Comfortline med DK pakke og lav en
byttehandel, du kan prale af i kantinen. Gør drømmen til virkelighed med en Golf Style og spar tusindvis
af kroner på en af
de udstyrspakker,
du kan
vælge
forkæle
med.Forbrug
Eller udnyt
på
style
up! fra kr. 114.597.
Værdi
afat
udstyr
kr. den
13.000.
vedvinterrabatten
bl. kørsel 23,8-24,4
km/l. CO2-udslip 95-98 g/km. A
vores mindste Volkswagen
og slå til
I går og
overvejer
bil 21,3-29,4
nummer 2.km/l. CO -udslip 88-107 g/km.
A
Polo Comfortline
franu,
kr.hvis
190.697.
Forbrug
veden
bl.billig
kørsel
- A
Golf Style
2
Kom og få mere fra
Volkswagen
forForbrug
pengene,ved
uanset
hvilken
størrelse,
I bruger.
kr. 260.697.
bl. kørsel
19,2-26,3
km/l.
CO -udslip 99-120 g/km. A
- A
Priser er ekskl. lev. kr. 3.880.
+

++

+

++

Hos Uffe

2

Tilbuddet gælder et begrænset antal biler. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

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

Brødrene Møll A/S

style up! fra kr. 114.597. Værdi af udstyr kr. 13.000. Forbrug ved bl. kørsel 23,8-24,4 km/l. CO2-udslip 95-98 g/km. A
A
Polo Comfortline fra kr. 190.697. Forbrug ved bl. kørsel 21,3-29,4 km/l. CO2-udslip 88-107 g/km. AForhandler
Frederikshavnsvej 23-29
· Hjørring- · tlf. 98Golf
92 Style
40 88 · www.moell.dk
fra kr. 260.697. Forbrug ved bl. kørsel 19,2-26,3 km/l. CO2-udslip 99-120 g/km. A
- A
Priser er ekskl. lev. kr. 3.880.
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-17.30 . Lørdag lukket . Søndag kl. 12.00-16.00
Tilbuddet gælder et begrænset antal biler. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

sparv.dk

+

++

+

++

Højvangen Fysioterapi - Hjørring

Teater Caféen

Brødrene Møll A/S

Forhandler
Frederikshavnsvej 23-29 · Hjørring · tlf. 98 92 40 88 · www.moell.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-17.30 . Lørdag lukket . Søndag kl. 12.00-16.00

www.sparv.dk
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12. JUNI - 31. JULI 2021 STORE SAL

REVYEN
TAGER REVANCE

TEATERCAFÉEN
HOS UFFE
Den smagfulde teateroplevelse…

NYD DIN FROKOST ELLER
MIDDAG I RESTAURANTEN

Instruktion
Birgitte Næss-Schmidt

– både inden- og udendørsservering
med gode vine og caféhygge

Kapelmester
Henrik ”Baloo” Andersen
Scenografi
Kirsten Brink

Teatercaféen Hos Uffe har
åbent mandag - lørdag
kl. 9.00 - 21.00
Tlf. 23 31 62 68

Koreografi
Peter Friis
Lysdesign
Kasper Daugberg
Lyddesign
Thomas Holmstrøm

Uffe står klar i køkkenet til dig og dit næste
arrangement.
Udover den alsidige og sæsonorienterede
menu til både frokost og aften, bidrager
Teatercaféen Hos Uffe også med sin gastronomiske ekspertise, når Vendsyssel Teater
præsenterer forestillinger. Her sammensætter
Teatercaféen Hos Uffe specielle menuer i tråd
med teatrets aktuelle egenproduktion og sørger for, at publikum ikke går sultne i teatret.

30 TEATERCAFÉEN HOS UFFE

Hjørring Revyen er stærkt tilbage i sommeren
2021, og vi ser frem til 43 forestillinger på
Vendsyssel Teater med et stjernehold på og
bag scenen.
Efter et års ufrivillig pause er der lagt op til
spas og løjer. Det bliver der rig mulighed for,
når skuespillerne Preben Kristensen, Trine
Gadeberg, Kasper Le Fevre og Troels Malling
giver den gas – bakket op af Henrik ”Baloo”
Andersen og hans seksmands orkester.
40 aftenforestillinger og 3 brunch-forestillinger
med brunch kl. 10.00 og forestilling kl. 12.00.

Billetter kan købes på Hjørring Revyens hjemmeside, i Billetsalg på Vendsyssel Teater eller
på telefon 21 65 00 75.
Hjørring Revyen følger selvfølgelig alle
gældende restriktioner, og derfor vil der
være et begrænset antal pladser i teatersalen.
Dette gælder også, hvis man skal nyde en af
de lækre revymenuer i Teatercaféen Hos Uffe
før forestillingen.

PÅ GENSYN I HJØRRING REVYEN 2021!

Vidste du, at du nu kan bestille din pausedrink hjemmefra?
Scan QR-koden og
spring køen over.
Bestil bord og se den aktuelle
menu på hosuffe.dk

HJØRRING REVYEN 31
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SIDEN SIDST
ARKITEKTURPRIS
I oktober 2020 blev Vendsyssel Teater
præmieret med endnu en arkitekturpris. Det er første gang nogensinde,
at Statens Kunstfond har anerkendt et
byggeri med en pris:
“Vendsyssel Teater er et innovativt teaterbyggeri, som forener højfunktionelle
teatersale med nye intime indendørs
og udendørs rum for mange andre end
de traditionelle teatergængere” skrev
Statens Kunstfond ved offentliggørelsen
29. oktober 2020.

FOKUS PÅ KØNSFORDELING
Hver sæson laver vi en kønsstatistik, så
vi kan holde øje med, at der både er
kvinder og mænd i nogenlunde ligeligt
omfang både på og udenfor scenen.
Statistikken fordeler sig tæt på 50/50 for
den kommende sæson.
NY HJEMMESIDE PÅ VEJ
I starten af sæson 21/22 lancerer vi ny
hjemmeside. Indtil da kan du selvfølgelig stadig orientere dig om teatret, arkitektprisen, kønsstatistikken og meget
mere på vendsyssel-teater.dk.

FREM OG TILBAGE ER LIGE LANGT
- OG LIGE GRATIS...
Teatrets placering lige overfor banegård og
busterminal gør det nemt at komme til og fra
en forestilling uden at lede efter parkering.

strækningen mellem Skørping og Skagen.
Fremvis din teaterbillet samme dag, som du
skal se en forestilling på Vendsyssel Teater.

Med Nordjyllands Trafikselskabs busser og
tog kan du køre gratis til og fra teatret på

RIGTIG GOD TUR!

BUFFER..?
TIL BUD TOG/BUS

32 GRATIS TRANSPORT

TEATRETS LEDELSE

TEKNISK AFDELING

ADMINISTRATION

Teaterdirektør
Lars Sennels

Scenemester
Martin Rimer
Søndergaard

Billetansvarlig
Sylle Christiane
Hyttel

Økonomichef
Bente Worm

Tonemester
Kasper Neergård

Salgsmedarbejder
Tina Hougaard Beer
Christiansen

Teknisk chef
Jan Martin Mørch

Skrædder
Mikael Ellersgaard

Teaterassistent
Lene Thode
Ostenfeld

BESTYRELSEN
Teatertekniker
Thorbjørn Lykke
Nielsen

Byrådsmedlem (V)
Henrik Jørgensen
(formand)

Produktionsdesigner
og grafiker
Anders Budolf
Andersen

Teatertekniker
Michael Sørensen

Bankdirektør
Ole Peter Christensen
(næstformand)

Dramaturg
Ditte Bladt-Hansen

Servicemedarbejder
Lone Jensen

Dramatiker
Julie Maj Jakobsen

Børneteaterkoordinator
Marie Laub von
Lillienskjold

Servicemedarbejder
Kristine Leed

Innovationsdirektør
Dorte Maarbjerg
Stigaard

Kommunikation og
PR-ansvarlig
Lise Sønderkjøge

Servicemedarbejder
Senad Medzic

Byrådsmedlem (S)
Mogens Bjerre

Servicemedarbejder
Frank Thomsen

Anders Budolf
Andersen
(medarbejderrepræsentant)

Eventkoordinator
Pia Mourier

KUNSTNERISK AFDELING
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BILLETINFO
Billetsalget til sæson 21/22 åbner 17. maj 2021 for abonnenter og 25. maj 2021 for offentligt salg

ÅBNINGSTIDER
HUSET
Mandag - lørdag
kl. 9.00 - 21.00

Parkering og transport
Der er gratis p-pladser i umiddelbar nærhed
af teatret – bl.a. Mammutpladsen.
Kør gratis til og fra forestillinger på Vendsyssel Teater. Læs mere på side 32.
Hørehæmmede
Foyer og sale er udstyret med teleslynge.
Henvend dig i Billetsalg, når du ankommer.
Handicapservice
Kontakt Billetsalg for at booke kørestolsplads
eller høre mere om handicapservice og ledsagerordning.

Skoler og daginstitutioner
Vi tilbyder flere af vores forestillinger til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.
Læs mere på side 24.
Brug teatret
Du er altid velkommen til at anvende teatrets
fællesarealer i husets åbningstid. Der er fri
Wi-Fi og god udsigt.
Venner og frivillige
Læs mere om frivillige og venneforening på
vendsyssel-teater.dk

ÅBNINGSTIDER
BILLETSALG
Alle hverdage
kl. 10.00 - 12.30
kl. 13.15 - 15.00
Billetsalget er altid
åbent en time før
forestillingen
FERIELUKKET
3. juli - 1. august 2021

Læs om, hvad der sker på teatret
og kom bag kulisserne ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på
vendsyssel-teater.dk

Gavekort
Gavekort kan købes på vendsyssel-teater.dk
eller i teatrets Billetsalg.
Vi gør opmærksom på, at gavekort kun kan
indløses til arrangementer, som Vendsyssel Teater arrangerer. Gavekort til eksempelvis Hjørring Revyen og Teatercaféen Hos Uffe kan ikke
anvendes til Vendsyssel Teaters arrangementer.
Kontakt
Billetansvarlig
Sylle Christiane Hyttel
98 92 47 11
teater@vendsyssel-teater.dk

Refundering
Købte billetter refunderes kun ved aflysning
af en forestilling.

”Tak til teatrets venneforening og
mange frivillige kræfter, som er en
uvurderlig hjælp og støtte.”

NYHEDSBREV

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. Når du efterfølgende køber
billet til en forestilling i sæsonens abonnementsordning, opnår du rabat. I abonnementsordningen indgår alle egenproduktioner og gæstespil, dog ikke børneforestillinger.
Et abonnement er personligt og gælder i én
sæson.

BILLETPRISER
Løssalg

Abonnement

Gruppe*

Ung**

EGENPRODUKTIONER

285 kr.

235 kr.

245 kr.

75 kr.

NB! Margaridas metode

235 kr.

185 kr.

195 kr.

75 kr.

GÆSTESPIL

235 kr.

185 kr.

195 kr.

75 kr.

NB! The danish girl

235 kr.

185 kr.

195 kr.

95 kr.

* Grupperabat ved min. 10 personer

** Gælder unge under 25 år og/eller studerende

		
		

Børn

Voksne

BØRNEFORESTILLINGER

100 kr.

110 kr.

NB! E-Rasmus

100 kr.

110 kr.

NB! Race dog

GRATIS

GRATIS

HUSK

Følg os på

Oplag: 8.000
Tryk: Det Nordjyske Mediehus A/S
Layout: Ebbe Rubien & Partners
Foto: Emilia Therese, Tao Lytzen, Søren Kristoffer Kløft,
Betina Fleron, Thomas Petri m.fl.
Grafik på egenproduktioner: Anders Budolf Andersen
Grafik på co-produktion: Jon Kort
Redaktion: Ditte Bladt-Hansen og Lise Sønderkjøge

Dette program er trykt i offset med miljøvenlige farver. Papiret
er FSC-mærket – den globale mærkningsordning for skovforvaltning, træ og papir.
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...at du med et 10-TURS KLIPPEKORT kan
spare 50% på alle sæsonens børneforestillinger. Se mere på side 14 - 15 og 24 - 25.

Tryksag
5041 0004

BILLETINFO 35

SÆSON 21| 22
AUGUST 2021
13. AUGUST KL. 16.00 – SÆSONÅBNING
13. AUGUST
RACE DOG
UDENDØRS // FREDAG KL. 17.00

SEPTEMBER/OKTOBER 2021
2. - 28. SEPTEMBER
ROMEO OG JULIE
STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00
TIRSDAG 7. SEPTEMBER KL. 14.00
11. SEPTEMBER
FRA MIG TIL DIG
BLACK BOX // LØRDAG KL. 11.00
17. SEPTEMBER
DRIVING MILES
BLACK BOX // FREDAG KL. 20.00
28. SEPTEMBER
HOMAGE
BLACK BOX // TIRSDAG KL. 20.00
14. OKTOBER
FORRÆDER
BLACK BOX // TORSDAG KL. 19.30
28. OKTOBER
SOUVENIR
BLACK BOX // TORSDAG KL. 19.30

NOVEMBER/DECEMBER 2021
5. NOVEMBER
SCAVENIUS
BLACK BOX // FREDAG KL. 19.30
11. NOVEMBER - 18. DECEMBER
MOTIONISTERNE
STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00
TIRSDAG 16. NOVEMBER KL. 14.00
2. DECEMBER
THE DANISH GIRL
VENDELBOHUS // TORSDAG KL. 19.30
4. DECEMBER
(H)JUL
BLACK BOX // LØRDAG KL. 11.00 OG KL. 13.00

Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring
Telefon 98 92 47 11
teater@vendsyssel-teater.dk
vendsyssel-teater.dk

JANUAR 2022
20. JANUAR
FLOWERS FOR TORGEIR
BLACK BOX // TORSDAG KL. 19.30
29. JANUAR
PALLE ALENE I VERDEN
BLACK BOX // LØRDAG KL. 11.00 OG KL. 13.00

FEBRUAR/MARTS 2022
8. FEBRUAR
DET FORTROLIGE RUM
BLACK BOX // TIRSDAG KL. 19.30
17. FEBRUAR - 19. MARTS
ONKEL VANJA
STORE SAL // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00
TIRSDAG 22. FEBRUAR KL. 14.00
1. MARTS
ANTIGONE 2030
RETTEN I HJØRRING // TIRSDAG KL. 19.30
17. - 19. MARTS
E-RASMUS
BLACK BOX // HVERDAGE KL. 17.00, LØRDAG KL. 13.00

APRIL/MAJ 2022
7. APRIL
KING ARTHUR
STORE SAL // TORSDAG KL. 19.30
23. APRIL
ANTONS STEN
PRØVESAL // LØRDAG KL. 11.00
28. APRIL - 12. MAJ
MARGARIDAS METODE
BLACK BOX // HVERDAGE KL. 19.30, LØRDAGE KL. 15.00
TIRSDAG 3. MAJ KL. 14.00

EGENPRODUKTIONER

GÆSTESPIL

BØRNETEATER

