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 + ’VI HAR BYGGET TAG OVER HJØRRING’ HJØRRINGS BORGMESTER ARNE BOELT + ’VENDSYSSEL TEATER SÆTTER VENDSYSSEL 
PÅ LANDKORTET’ FOLKETINGSMEDLEM MARIANNE JELVED+ ’JEG HAR FAKTISK LIDT HØJDESKRÆK’ SKUESPILLER CARSTEN SVENDSEN 

OM AT SPILLE NIELS KLIM + ’ØKOLOGI OG MAD FOR ALLE’ UFFE NIELSEN OM TEATERCAFÉEN - HOS UFFE 

TEATER OG HELT NYE AKTIVITETER  
DET  VI  KALDER 

VENDSYSSEL  
TEATER &



BORGMESTEREN: 
En fremtidsforsker sagde til mig: 
»Hvis du er en klog mand, så går du 
hjem og lægger tag over Hjørring!« 

Han mente, at Hjørring vil blive et 
endnu større centrum i årene, der 
kommer. Det er faktisk det, vi har 
gjort med det nye Vendsyssel Teater: 
Vi har bygget tag over Hjørring.

TEATERDIREKTØREN: 
Ja, der er i hvert fald kommet tag 
over teatret nu. Det nye teater skal 
være ’Vendsyssels dagligstue’. Her er 
alle velkomne.

BORGMESTEREN: 
Vendsyssel Teater skal være et 
mødested for alle slags folk. Hvis 
Hjørring skal tiltrække fremtidens 
kompetencer og være et kraftcenter 
i Vendsyssel, så kræver det den slags 
mødested. I forvejen har vi både 
Sygehus Vendsyssel og Retten i Hjør-
ring – samt Vendsyssel Kunstmuseum, 
Vendsyssel Historiske Museum samt  
Hjørring Bibliotek. Men med det nye 
Vendsyssel Teater får vi et sted, hvor 
vi kan mødes om teater, musik samt 
al slags kultur.

TEATERDIREKTØREN: 
Når folk spørger mig, hvorfor vi skal 

have et nyt teater,  svarer jeg, at 
det skal vi, fordi folk i Vendsyssel er 
stolte af teatret - og fordi både tea-
trets skuespillere samt dets trofaste 
publikum fortjener nogle nutidige 
rammer, så repertoiret kan udvikle 
sig. Så fortæller jeg, at bygningen af 
Vendsyssel Teater er blevet besluttet 
af et enigt byråd, og at huset er be-
talt, når det åbner - af kommunen og 
tre fonde i fællesskab. Det viser, at 
vendelboerne virkelig gerne vil have 
et nyt teater.

BORGMESTEREN: 
Det vil vi og placeringen er en gave. 
Vi har flyttet busterminalen over 
tættere på togstationen, og så har 
vi fået et teater midt i byen. Midt 
mellem toget og hovedgaden – på 
vej til biblioteket og shoppingcen-
tret Metropol. Teatret bliver et nyt 
centrum i vores by.

TEATERDIREKTØREN: 
Arkitekturen i det nye teater er fak-
tisk også tænkt som en by. Schmidt 
Hammer Lassen har tegnet huset, 
så det minder om en by med smalle 
gyder og skæve gader.

BORGMESTEREN: 
Jeg glæder mig til selve åbningen – 
og til at høre folks reaktion. Jeg tror, 
at folk bliver meget glade og stolte! 
Og så ser jeg frem til den dag, hvor 
der foregår forestillinger i teatersa-
lene og en koncert i musiksalen – og 
noget helt tredje ude i foyeren – alt 
sammen på samme tid. Lige som i en 
storby.

TEATERDIREKTØREN: 
Vi har allerede flere af den slags fyld-
te dage i kalenderen, så du kan 

ARNE BOELT

Født 1961

Opvokset i Sønderskov  
mellem Hjørring og Sindal

Uddannet tømrer

Har arbejdet som Falck- 
redder i 25 år

Borgmester (A) i Hjørring 
Kommune siden 2010

Bor i Sindal

LARS SENNELS

Født 1963

Opvokset i Sønderjylland  
og Skørping

Uddannet journalist

Direktør for Musikteatret 
Holstebro 1997 - 2007

Ved Vendsyssel Teater siden 
2010; fra 2014 som direktør

Bor i Hjørring
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BORGMESTEREN OG TEATER- 
DIREKTØREN I PING-PONG  
OM VENDSYSSEL TEATERS
POTENTIALER

roligt glæde dig. Huset skal være 
åbent altid. Vi kan mærke en over-
raskende stor international interesse 
for huset. En færøsk kulturdelegati-
on har for eksempel allerede besøgt 
huset, inden det stod færdigt – og 
arkitekter myldrer til Hjørring og vil 
på rundvisning. Desuden glæder vi 
os allerede nu til at huse den store 
danske børneteaterfestival Aprilfesti-
val 2019.

BORGMESTEREN: 
Hver sommer til Dana Cup i Hjørring 
- den årlige, internationale fodbold-
turnering for ungdomshold – får vi 
omkring 30.000 gæster fra hele ver-
den. Vi er bare 25.000 indbyggere og 
66.000 mennesker i hele kommunen, 
så det er mange mennesker at få på 
besøg. Alligevel kan vi godt finde ud 
af at håndtere alle disse gæster. Så vi 
vil også kunne tackle store teaterbe-
søg og festivaler i det nye teater.

TEATERDIREKTØREN: 
Selvfølgelig vil vi det! Vores første 
teaterforestilling i den store, runde 
teatersal bliver Holbergs Niels Klims 
underjordiske rejse i marts og april 
2017, og her vil vi forhåbentlig kun-
ne vise alt det, som vores nye teater 
kan teknisk. Samtidig vil forestillin-
gen have fællestræk med forestil-
lingerne på det gamle teater. Jeg 
beroliger i hvert fald folk og siger, 
at vi nok skal holde fast i Vendsyssel 
Teaters særlige stil: Teater med gode 
grin, men også med grumme grin. 

BORGMESTEREN: 
Jeg glæder mig meget! Og jeg håber 
virkelig, at folk om 30 år vil sige: 
»Vendsyssel Teater – det var altså 
godt tænkt.«



Vendsyssel Teater startede 
som egnsteater i Hjørring 
i 1984. Det får tilskud fra 
både Hjørring Kommune 
og Frederikshavn Kom-
mune. Den 1. januar 2017 
indledes Vendsyssel Teaters 
næste fireårige egnsteater-
aftale. 

Teatret producerer tre til 
fire nye teaterproduktioner 
hver sæson – og præsen-
terer 8 - 10 gæstespil fra 
turnerende teatre. Desuden 
viser teatret fem forestillin-
ger for børn og unge.

Teatret skaber al scenografi 
på eget værksted – og alle 
kostumer på egen skræd-
dersal. 

REPERTOIRE 
Vendsyssel Teater er kendt 
for sin solide komedietra-
dition, sine gakkede farcer, 
sine folkelige klassikerfor-
tolkninger og sin særlige 
sans for realistisk teater. 
Men også for psykologisk 
drama, der gør ondt.

FOLK 
Teatret har ikke noget fast 
ensemble af skuespillere. 
Men teatret er stolt over 
at have ’kernespillere’, 
der jævnligt dukker op i 
forestillingerne – et par af 
dem har endda været med 
siden teatrets etablering i 
1984.

Teaterdirektør er Lars Sen-
nels, der har været tilknyt-
tet teatret siden 2010 – og 
den kunstneriske chef er 
instruktør samt skuespiller  
Peter Schrøder, der har væ-
ret ved teatret siden 2005. 
Personalet består desuden 
af 15 - 17 medarbejdere. 

FØDEKÆDE 
Teatret huser sommerferie-
teaterskole samt drama-
skole og er hjemsted for 
Teater Talent Vendsyssel, 
der er et to-årigt teater-
grundforløb for 15 - 20 
årige, som undervises ca. 
10 timer hver uge.

TURNÉ 
Visse forestillinger sendes 
også ud på turné, som 
f.eks. Parasitterne i 2015 
og Hvem spiller ud? i 2017.

Teatret indgår gerne i 
samarbejde med andre 
teatre. I april 2016 skabte 
teatret Hausgaard-fore-
stillingen I fornuftens land 
med Teatret Møllen – i en 
co-produktion, som også 
kommer på turne i 2018. 
Til januar 2017 skabes den 
fysiske teaterforestilling 
Rammer i Black Boxen i 
en co-produktion til turné 
med Limfjordsteatret og 
Teater Glimt. 

Den første sommerforestil-
ling bliver Surstrømning, 
der er ny turnédramatik 
skabt i samarbejde med 
Team Teatret i Herning, 
Teater Nordkraft i Aalborg, 
Randers EgnsTeater,  
Teatret Svalegangen i 
Aarhus og Folketeatret i 
København.

ANERKENDELSE 
Årets turnéforestilling  
– priser fra Danmarks 
Teaterforeninger:

1988: Gøgereden

2003: Den yderste nat

2007: Bibelen på kryds og 
tværs

Årets Reumert - nomine-
ringer:

2008: Prinsesserne, Årets 
store lille forestilling  

2010: Martin Hestbæk i 
Festen, Årets mandlige 
hovedrolle

2014: Hans Holtegaard i 
Parasitterne, Årets mandli-
ge hovedrolle 

Danske Teaterjournalisters 
Initiativpris 2016 - for at 
bygge det nye Vendsyssel 
Teater

HOLBERG 
Første teaterforestilling i 
Store Sal bliver Niels Klims 
underjordiske rejse af  
Holberg, iscenesat af  
Peter Schrøder  
– premiere 17. marts 2017.

HVAD & HVEM

OPENING
           LØRDAG  
DEN 14. JANUAR
UDENFOR PÅ TEATERPLADSEN

10.15 - 10.45: ÅBNINGSSHOW 
Åbningen indledes med 250 aktører, 
poetry slam, taler, snoren klippes, 
performance art, filmshow, pop-ups 
og meget mere.

Snoren til teatret klippes af en 
person, der vælges ved lodtrækning 
blandt de, der har booket gratis bil-
letter til dagens første rundvisning, 
der begynder kl. 11.00.

11.00 - 16.30: OPLEVELSER PÅ  
TEATERPLADSEN 
Isskulpturfestival, ildartister, hygge, 
musikalske oplevelser, closeup enter-
tainment, workshops for alle aldre, 
varm suppe, brændte mandler og 
meget mere.

12.00: Uropførelse af værket “Verden 
åbner sig” med det gigantiske fælles-
kor LOCAL VOCAL med 450 sangere 
fra hele Vendsyssel og store dele af 
verden.

14.25: Opførelse af værket “Verden 
åbner sig” med LOCAL VOCAL 

16.30: STORSLÅET AFTENSHOW 
Afslutning på udeaktiviteter. 
400 aktører for fuld udblæsning: 
streetparade, drumline, symfoniorke-
ster, kor, maskeshow og meget mere.

 
 
INDENFOR I VENDSYSSEL TEATER

11.00 - 15.00: RUNDVISNINGER I HOLD  
Rundvisningerne foregår hver time. 
Der er fri entré, men billetter skal 
bestilles på forhånd.

Booking af billetter kan ske fra 2. 
januar på vendsyssel-teater.dk.  

16.45 - 21.00: AFTEN I VENDSYSSEL  
TEATER 
Oplevelser for alle aldre i både 
sale og foyer. Overflødighedshorn 
af kunstnere fra hele Vendsyssel: 
Jazzkoncert, klassisk musik, korsang, 
band, symfoniorkester, big band, 
closeup entertainment, performan-
ce art, streetdance og folkedans, 
storytelling, onemanshow og meget 
mere... 

Fri entré, men billetter skal bestilles 
på forhånd. 

Booking af billetter kan ske fra 2. 
januar på vendsyssel-teater.dk 

           SØNDAG  
DEN 15. JANUAR 
Åbningsshow for samarbejdspartnere 
og andre inviterede gæster. 

NU SKER DET!  
EFTER TI ÅRS PLANLÆGNING OG  
TO ÅRS BYGGEPROCES ER VI STOLTE 
OVER AT KUNNE INDBYDE TIL:
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SVEN BERTELSEN

Født 1954 i Vrå

Uddannet lærer på  
Hjørring Seminarium

Byrådsmedlem i Hjørring 
siden 1992 - for Lokallisten

Formand for Fritids-,  
Kultur- og Bosætnings- 
udvalget

Amatørskuespiller i Vrå 
Revyen

Bor i Vrå

HENRIK JØRGENSEN

Født 1956 i Hjørring

Uddannet isenkræmmer,  
nu selvstændig

Byrådsmedlem i Hjørring 
siden 2013 – for Venstre

Formand for Vendsyssel 
Teaters bestyrelse

Flyttede tilbage til Hjørring 
i 2003 – efter at have boet 
nogle år i bl.a. Aalborg, 
Næstved og Vejle
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JØRGENSEN:  
Hold da op!

BERTELSEN: 
Det er helt surrealistisk, når man står 
på Banegårdspladsen i Hjørring – og 
oplever dette hus og tror, at man er i 
en hovedstad i et andet land!

JØRGENSEN: 
Der er altid nogen, der synes, at det 
er spild af penge at bruge dem på 
kultur. Men Vendsyssel Teater vil bli-
ve et omdrejningspunkt for kulturen 
i Hjørring. Det er et hus, vi vil blive 
stolte af. Selv holder jeg mere og 
mere af det her hus - jeg har fulgt 
det tæt, siden det var et hul i jorden.

BERTELSEN: 
Vendsyssel Teater bliver en vækstmo-
tor. Folk udefra vil komme i hobetal 
for at opleve det. Men vi skal også 
have vores egne med, for der er en 
skepsis over for huset.

JØRGENSEN: 
Det bliver mere og mere ’legalt’  
at synes om det her hus. Involve- 
ringen af alle borgere er bare stadig 
vigtig.

BERTELSEN: 
Jeg tror, at huset vil eksplodere af 
aktivitet.

JØRGENSEN: 
Ja. Det er jo ikke en naturlov, at  
kultur kun kan trives i København.

BERTELSEN: 
Teaterfolkene på Vendsyssel Teater er 
professionelle, og de skal nok lykkes 
med forestillingerne. Så ’&-delen’ 
med alle mulige andre aktiviteter i 
huset vil være det, der skal skabe det 
pulserende miljø i dagligdagen.

JØRGENSEN: 
Ja. &-delen kunne for eksempel 
sagtens rumme en ’Revyernes Revy i 
Vendsyssel.

BERTELSEN: 
Ja - og indslag fra gymnasieeleverne.

JØRGENSEN: 
Ja – og en strikkefestival, sådan som 
jeg lige har hørt, at de har det på 
Fanø. Og alt muligt andet. Vi poli-
tikere har valgt at støtte Vendsyssel 
Teater, blandt andet fordi vi mener, 
at det kan være med til at skabe 
bedre livskvalitet i Vendsyssel.

BERTELSEN: 
Det bedste ved dette hus er, at det 
tilsyneladende ikke har nogen be-
grænsninger.

JØRGENSEN: 
Det er os, der kommer til at bruge tid 
i det nye hus, der er med til at skabe 
ånden i det. Jeg kan mærke, at det 
bliver godt. Her er god karma. Men 
der er jo også tre byråd, der uafhæn-
gigt af hinanden har sagt god for et 
nyt Vendsyssel Teater.

BERTELSEN: 
Ja. Ingen af politikerne har rystet på 
hånden undervejs. Meningsdannner-
ne i Hjørring er typisk fra 40 år og 
op. Men nu skal vi bare også have de 
10-40 årige i Vendsyssel Teater.

JØRGENSEN: 
Ja, vi vil gerne have de unge her-
ind. Gamere må gerne dyrke deres 
e-sport her i teatret; der er jo wifi 
over det hele. De er lige så velkom-
ne som dem, der spiller musik eller 
spiller revy.

BERTELSEN: 
Ja. Men mit fascinationspunkt i det 
nye teater er altså den runde sal. Når 
man har stået i Shakespeares Globe 
Theatre i London og set på egeplan-
ker, og når man har været i Italien 
og set på gamle, romerske teaterru-
iner – og man så pludselig står her 
i Hjørring og ser summen af alt det 
bedste samlet på et sted. Så bliver 
man stille… NYT  

KULTURELT  
SCENETÅRN

- FOR HELE  
REGIONEN

JØRGENSEN FRA VENSTRE OG BERTELSEN FRA  
LOKALLISTEN I SNAK OM KULTURPOLITIK OG STOLTHED



VENDSYSSEL TEATER 
& ARKITEKTUREN

Jeg har set mange konkurrenceprogrammer i min tid 
som arkitekt. Vendsyssel Teaters konkurrenceprogram var 
meget specielt, fordi det bar så tydeligt præg af kreative 
mennesker. ’Svendler, Schrøder og Sennels’ lagde nogle 
meget klare linjer, som gjorde programmet nemt at 
forstå - og vi greb idéen og arbejdede videre med den i 
konkurrencen.

Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater ønskede sig et 
hus, der kunne flytte byens ’gadesystem’ mellem stationen, 
Amtmandsboligen og shoppingcentret videre ind i huset. 
Den idé var godt beskrevet – og den greb vi.

Det er blandt andet Realdanias fortjeneste, at teatret endte 
så harmonisk. Det var dem, der insisterede på, at der var for 
meget ’museum’ over vores første forslag. For så lavede jeg 
en cortenstålkasse, der blev afbrudt af farvede glasplader. 
Og så lignede det pludselig et teater.

Uden på teatret, hvor det rustenrøde cortenstål mødes med 
det farvede glas i et helt skarpt hjørne – dét punkt synes jeg 
faktisk, er det mest raffinerede ved hele huset. Det var også 
netop det, som det engelske arkitekturtidsskrift Dezeen 
hæftede sig ved, da det nominerede byggeriet til at være 
et af verdens tolv mest interessante byggerier i 2016. Jeg 
glæder mig til at se huset med lyset på. Det skal ikke ligne 
Las Vegas. Men det bliver et nyt Hjørring – i et farvespek-
trum, der glider stille mellem de otte grundfarver. Jeg tror, 
det bliver mageløst flot.

Når man går rundt i teatrets foyer, må man gerne føle, at 
det er en slags kulisse. Vi er jo i et teater, og man må gerne 
mærke, at man er ’backstage’. Jeg håber da, at teatrets 
folk vil sætte en masse rå spots op på søjlerne i huset, så 
huset ikke kommer til at virke for ’fint’. Er der nogen, der 

ved noget om lyssætning, så er det jo teaterfolk. Folk bliver 
smukke i den rigtige belysning. Pointen er, at huset kan tåle 
at blive brugt.

I nicherne i foyeren uden på den runde sal kan folk sidde 
og putte sig lidt mellem nogle hynder og puder, så foyer-
en kan blive som en stor ’dagligstue’. Her skal man gerne 
kunne sidde og kigge på livet i teatret – og følge med i tra-
fikken ude på gaden. Jeg håber, at man kan sidde i teatret 
og være ’betragter’, uden at føle sig ensom.

Vi vendte en trappe om, og så lagde vi alle toiletterne nede 
i kælderen. Det har givet friheden til at skabe ekstra god 
plads i foyeren. Og forhåbentlig bliver det mere spænden-
de at være her end f.eks. i foyeren i Operaen på Holmen.

Troltektpladerne i loftet er af den slags, man også bruger i 
svinestalde. Men jeg synes altså, at de er meget flotte. Og vi 
lavede dem sorte som raffinement.

Da vi byggede Den Sorte Diamant i København, syntes 
nogen, at det var et sort skrummel, mens andre syntes, at 
det var en smuk, svævende skulptur. Sådan er det nok også 
med Vendsyssel Teater. Det passer mig fint. Vores hus må 
gerne skabe debat.

Min familie i Vendsyssel siger, at det er sindssygt vigtigt, at 
der bliver den samme intime stemning i det nye teater som 
i det gamle. Jeg håber, at det er lykkedes.

Peter Schrøder mente dybest set, at han havde fået alle sine 
ønsker opfyldt i vores hus. Så har man da løst opgaven som 
arkitekt.

ARKITEKTEN JOHN FOLDBJERG LASSEN OM INTIMITET OG SKARPE HJØRNER
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JOHN FOLDBJERG LASSEN  Født 1953. Uddannet arkitekt. Medgrundlægger af 
Schmidt Hammer Lassen Architects i 1986. Medskaber af bl.a. Den Sorte 
Diamant, Spinderihallerne, Aros og Dokk1. Arkitekten bag det nye Vendsyssel 
Teater. Bor i Aarhus.

Foto: Ricky Molloy



PETER SCHRØDER

Uddannet skuespiller  
ved Statens Teaterskole

Gennembrud i Niels Klim 
på Gladsaxe Teater i 1973

Skuespiller. Har senest 
spillet med i Hvem spiller 
ud? i 2016

Hus i Tornby ved Hirtshals 
siden 1989

Leder af Vendsyssel Teater 
siden 2005; fra 2014 kunst-
nerisk chef

Film- og teaterinstruktør, 
senest af Svend, Knud og 
Valdemar

Instruktør af åbningsfore-
stillingen Niels Klims under-
jordiske rejse til marts 2017
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»MÅ JEG  
HAVE LOV TIL  

AT TÆNKE  
OVER DET?«

 
KUNSTNERISK CHEF 
PETER SCHRØDER OM DEN RUNDE 
SCENE OG OM BLACK BOXEN
Sådan svarede jeg i 2007, da der 
kom de første forespørgsler fra 
kommunen om, hvorvidt vi var in-
teresserede i at få et nyt teater. For 
hvilket teater skulle man bygge til 
publikum i Vendsyssel?

Vi rejste til Norditalien og så på 
gamle amfiteatre i alle størrelser,  
vi tog til England og så på Shakes- 
peares Globe Theatre plus en del 
andre teatre - og til The Royal 
Exchange Theatre i Manchester, 
som kun kan bruges til cirkelrunde 
manegeforestillinger. Så beslut-
tede jeg mig for et teater, der 
kombinerer begge dele: En teater-
sal, hvor man både kan spille i en 
rund manege og i et almindeligt 
kukkasseteater. 

Huset er godt tænkt af arkitekter-
ne Schmidt Hammer Lassen. Deres 
projekt har været min favorit lige 
fra starten. Jeg hører, at det er 
meget usædvanligt, at en arkitek-
tonisk idé overlever hele vejen i 
byggeprocessen. Det har vores idé 
gjort. Men vi var altså også meget 
grundige i vores overvejelser, og vi 

lavede 3D-animationer af vores idé.

Det runde scenerum er så for-
anderligt. Vi har profiteret på 
Skuespilhusets erfaringer, og 
ikke mindst scenografen Steffen 
Aarfing har hjulpet os med at få 
sigtelinjerne i orden.

Jeg er et barn af ’Black Boxen’  
- altså det sorte, flexible rum, hvor 
man kan vende rundt på alting. 
Jeg er uddannet i en black box på 
et vinlager på Holger Danskes Vej 
på Frederiksberg. Dengang hed 
det sig ude i branchen, at man 
ikke kunne uddanne skuespillere 
uden en ’rigtig’ scene, altså en 
gammeldag kukkassescene. Men 
det kunne man jo. Faktisk kom jeg 
selv mest til at spille på de store, 
traditionelle teaterscener. Så det er 
sjovt for mig, at jeg nu får begge 
dele i det nye Vendsyssel Teater: 
Både en stor, rund scene, der også 
kan bruges som prosceniumsteater 
- og en black box.

Den runde sal i det nye teater 
er blevet fuldstændig som den 
idé, jeg oprindelig fik. Men den 
intimitet, der er i rummet, er det 
vigtigste for mig.



WAGNER NØRLEV OM AT FØLGE BYG-
GERIET FRA START TIL SLUT
Jeg har været nede ved byggeplad-
sen med mit kamera mindst en gang 
om ugen under hele projektet. Jeg 
begyndte fra scratch nede ved den 
gamle rutebilstation, og siden har 
jeg fulgt med i alle forandringerne 
i byggeprocessen. Benny Pedersen 
fra entreprenørfirmaet A. Enggaard 
gav mig frihed under ansvar til at 
færdes på pladsen. Det er jeg meget 
taknemmelig for. Han gav mig endda 
min egen sikkerhedshjelm. Jeg har 
glædet mig til at kunne give alle 
mine indtryk videre til andre gennem 
mine fotografier.

En af de allermest dramatiske peri-
oder under byggeriet var, da de 430 
piloteringspæle blev banket ned. 

Nutiden mødte fortiden - 30 meter 
nede i jorden. Da tog byggeriet plud-
selig en forandring, fra ingenting til 
fundamentet af et hus. Så man kan 
da sige, at teatret står på pæle for 
folk…

Da arbejderne skulle montere de 
første betonelementer til musiksa-
len, blev betonen kørt ind på store 
lastbiler. Så blev de løftet ind over 
fundamentet og firet ned med to 
enorme kraner. Det var et fantastisk 
præcisionsarbejde. At man kan styre 
så store og tunge elementer med 
centimeters nøjagtighed – uden 
at nogen kommer til skade – er da 
imponerende.

Vendsyssel Teater er opstået fra  
et stort hul. Det har jeg også bille-
der af.

 

Wagner Nørlev har velvilligt stillet 
sine fotos til rådighed for dette 
magasin. 

BORGEREN & BYGGERIET

VENDSYSSEL TEATER  12

WAGNER NØRLEV.  Født 1937 i Rakkeby ved Hjør-
ring. Uddannet elektroniktekniker. Tidligere 
planlægningschef og edb-chef hos Dancall.  
Har fra sidelinjen fulgt byggeriet af Vendsyssel 
Teater med sit kamera.

Sund fornuft

www.sparv.dk

VI ER TÆT PÅ DIG og uanset om 
det drejer sig om din hverdags-
økonomi, oprettelse af konto-
former, eller du står over 
for nogle økonomiske 
beslutninger, som kræver 
professionel rådgivning, 
er vi klar til at hjælpe dig.

Bestil et møde på 
www.sparv.dk
eller kontakt os på 
82 22 90 00

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

Tillykke ønskes af:

Din lokale økonomiske 
sparringspartner
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TILLYKKE
                Vendsyssel
VI ØNSKER Hjørring og hele området tillykke 
med den nye kulturperle VENDSYSSEL TEATER

Vi ta’r sunde initiativer og støtter det lokale forenings- og kulturliv



BYGGE- 
     PLADSENS 
KUSTODE
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LISE HYLLGAARD  Sekretær i 
byggebranchen siden 1985. 
Ansat ved entreprenørfirmaet 
A. Enggaard A/S siden 2013. 
Projektsekretær på byggeplad-
sen siden påsken 2015.  
Bor i Tranum Klitplantage.

Vendsyssel Teater har væ-
ret et meget spændende 
og specielt byggeri at være 
med til. Der har været så 
stor interesse fra folk i 
byen. Naboerne har været 
meget tålmodige, uanset 
hvor meget vi har hamret 
og måttet spærre vejene af. 

Byggeriet er opført ud fra 
en ’partneringaftale’, så 
der har været en del flere 
møder end ellers. Alt er 
blevet planlagt, så hånd-
værkerne ikke er gået i ve-
jen for hinanden. I starten 
syntes jeg, at det var lidt 
omstændeligt, men nu kan 
jeg se, at det virker. 

Der har også hersket en 
utrolig god stemning 
blandt håndværkerne.

Idéen med at Hjørring 
Kommune og Vendsyssel 
Teater holdt ’åben bygge-
plads’ den sidste torsdag 
i hvert måned, viste sig at 
blive overraskende god. 
Den første gang kom der 
20 borgere, men sidste 
gang dukkede der over 
150 op. Det var interessant 
at se, hvordan selv skepti-
kerne kom til at smile over 
byggeriet. 

Elever og lærere fra EUC 
Nord, Ingeniørforeningen 

IDA og Byggesocietetet 
kom også på rundvisninger 
– og journalister og foto-
grafer. Det blev af og til 
nogle lange aftener, men 
det var sjovt. Da de kom 
fra Hjørring Gymnasium 
med gæster fra et gymnasi-
um i Tyskland, var det mig, 
der viste rundt, for jeg  
er sønderjyde og kan tale 
tysk, og så blev de jo glade. 
Mine kolleger kaldte mig 
for ’kustoden’. 

Der har nok været omkring 
140 forskellige håndvær-
kere på byggepladsen i alt. 
Jordfolkene, der graver 
hullet i starten, er jo ikke 
nødvendigvis de samme 
som dem, der lægger fliser-
ne til sidst.

En af mine opgaver på 
byggelederkontoret har 
også været at sørge for, at 
håndværkerne har hjelm 
på. Sikkerheden er vigtig, 
og vi er stolte over, at vi 
stort set ingen skader har 
haft. Men selvfølgelig er 
der brugt en del plaster.

PROJEKTSEKRETÆR LISE HYLLGAARD 
OM DAGLIGDAG, SIKKERHED OG PLANLÆGNING 

VENDSYSSEL TEATER  
& PARTNERING
Begrebet ’partnering’ 
dækker over en samar-
bejdsform ved byggerier, 
hvor bygherre, rådgiver, 
entreprenør, håndværkere 
og leverandører arbejder 
tæt sammen om planlæg-
ning, projektering samt 
udførelse.

Det grundlæggende 
princip er dialog, åbenhed 
og tillid. Alle ’partnere’ 
er økonomisk forbundne. 
At overholde deadline og 
budget er derfor i alles 
interesse. 

Tillykke med jeres nye teaterbygning 
og tak for et godt samarbejde 

omkring projektet.

VENDSYSSEL 
TEATER

KÆRE

GADE & MORTENSEN  •  AKUSTIK A/S



MUSIKFORMANDEN OM 
AKUSTIK, NIVEAUER OG FLYGLER
Selvfølgelig er jeg allermest spændt 
på akustikken. Det er klart. Musiksa-
len er en kammermusiksal. Akustik-
ken er tilpasset klassisk musik, men 
den vil også kunne bruges til jazz og 
til ny klassisk musik – og sikkert også 
en hel del rytmisk musik. Erfaringen 
vil vise, hvordan de andre genrer 
klarer sig i rummet.

Lige fra de allerførste møder har vi 
gået meget op i, at alle gulve i huset 
er i samme niveau, så instrumenter let 
kan rulles rundt i huset. Det er rigtig 
godt, at man har indtænkt en musik-
sal i bygningen sammen med teatret. 
For teater og musik har mange fælles 
flader.

Hjørring Musikforening præsenterer 
seks - syv klassiske koncerter i vinter-
sæsonen. Vores repertoire er mest 
klassisk – med solister eller trioer, 
kvartetter eller kvintetter. Folk vil 
gerne høre Bach, Mozart og Schu-
bert, men jeg ville da personligt også 
gerne have mere ny musik på reper-
toiret. Til gengæld samarbejder vi 
også med Vendsyssel Festivalen, der 
afholdes over seks uger hver sommer 
i kulturhuse og kirker rundt om i hele 
Vendsyssel.

I øjeblikket afholder vi koncerter på 
Hjørring Gymnasium, hvor vi har fået 

et nyt Steinway-flygel. Vores med-
lemmer tilhører ’det grå guld’, så vi 
håber da, at vi også kan få nogle nye 
medlemmer ved at komme med i det 
nye Vendsyssel Teater. Desuden sam-
arbejder vi med Den Musiske Skole i 
Hjørring, og musikeleverne har gratis 
adgang til vores koncerter.

Mange af vores medlemmer i Hjørring 
Musikforening tager også ud til Mu-
sikkens Hus i Aalborg – og Musikkens 
Hus har faktisk fremmet folks  
interesse for at høre koncerter hos os 
i Vendsyssel. Den effekt vil vi da også 
gerne skabe med vores nye musiksal i 
Vendsyssel Teater.

Det er klart, at når jeg står i det nye 
teater, så får jeg også drømmen om at 
rulle flyglet fra musiksalen ind i den 
store, runde teatersal, når der kom-
mer store navne til vores koncerter.

MUSIKSKOLELEDEREN OM MASTER-
CLASSES OG EFTERKLANG
Det er godt, at musiksalen i det nye 
Vendsyssel Teater er blevet et rum med 
højde. Musik kræver kubikmeter, hvis 
akustikken skal blive rigtig. Efterklan-
gen skal helst ned på 1,8 sekund…

Vendsyssel Teater er blevet et meget 
flot og fleksibelt hus. Så vi ærgrer os 
over, at musikskolens lokaler ikke blev 
en del af bygningen.

50.000 gange om året er der en elev, 
der trykker håndtaget ned på døren til 
Den Musiske Skole i Hjørring. De ele-
ver ville vi gerne have haft med over i 
det nye teater. Men nu vil vi glæde os 
til at besøge huset og benytte det til 
nogle af vores udadvendte aktiviteter. 
Til elevkoncerter og til vores ’perfor-
mance classes’, hvor det typisk er vores 
talentelever, der spiller. Og også til 
vores kor og orkestre – og til master-
classes.

Det nye teater rykker Vendsyssel hø-
jere op på kulturskalaen. Det er også 
vigtigt i forhold til bosætning. Teatret 
vil være med til at profilere Hjørring 
som et endnu mere spændende sted 
at flytte hen.

VENDSYSSEL   
TEATER
     & MUSIK
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KAJ NØRHOLM. Født 
1943 i Hjørring. For-
mand for Hjørring
Musikforening. 
Uddannet lærer fra 
Hjørring Seminari-
um og også uddan-
net i musikhistorie 
og direktion fra Det 
Jyske Musikkonser-
vatorium i Aalborg. 
Medlem af besty-
relsen i Vendsyssel 
Festivalen. Formand for Hjørring
Sommerspil. Bor i Hjørring.

CHRISTIAN LARSEN.  Født 1959 i København. 
Uddannet ved Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. Også uddannet civilingeniør 
og aktiv i miljøprojekter. Klarinettist i Aalborg 
Symfoniorkester 1980 - 2002. Leder af Den 
Musiske Skole i Hjørring siden 2005. Aktiv i 
Venligboerne. Bor i Hjørring.

BORGERNES HUS
Det skal kunne meget mere end 
teater. Der skal helst ske noget 
hver eneste dag hernede. Samti-
dig vil teatret forhåbentlig blive 
afmystificeret. Tidligere lå teatret i 
en baggård. Nu tror jeg, at der vil 
komme en masse gæster ind i hu-
set, bare fordi de går forbi og bliver 
nysgerrige.

Teatret skal nu bo i gennemsigtige 
lokaler. Det har vi prøvet på kommunen, da vi flyttede ind 
i det nye rådhus på Springvandspladsen. Dengang aftalte 
vi, at vi ikke ville høre noget negativt den første måned, 
for alle skulle have mulighed for at vænne sig til det nye - 
og da vi så evaluerede, var al brok forsvundet. Det blev ret 
naturligt at droppe de mange brevordnere. Men folk kan 
kun forandre sig selv og deres arbejdsprocesser, hvis de får 
nye rammer at forandre sig i.

Det mest tricky ved denne bygning er de høje porte med 
6 meters frihøjde. De har skullet godkendes til lydkrav, 
brandkrav og temperaturkrav...

Huset er spændende i sig selv, så vi har valgt meget 
enkle møbler. Det bedste inventar, vi har købt, er nok de 
flytbare kasser, vi har købt til hjørnet i foyeren ud mod 
stationen. Her skal de fungere som bænke og podier, når 
der bliver optrædener. Dem, tror jeg, vi får meget glæde 
af. Og så er de både simple samt fornuftige i pris - og 
alligevel originale.

Et nyt hus har ingen sjæl. Den kommer, efterhånden som 
mennesker tager det i brug. Intentionen var jo, at vi skulle 
lave ’fremtidens teater’. Når huset bliver fyldt med liv, så 
tror jeg, at det bliver fantastisk.

ET GODT NABOSKAB

HENRIK BØGESKOV LOLHOLM. Født 1962 i Frederikshavn. Uddannet bygningskon-
struktør og arkitekt. Projektchef ved Hjørring Kommune siden 2012. Projekt- 
chef for byggeriet af Vendsyssel Teater siden 2013. Bor i Gug ved Aalborg.

BIRGIT HANSEN. Født 1967 i Sæby. Uddannet sygeplejerske. Bor i Dybvad, syd  
for Sæby. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Frederikshavn siden 2002.  
Borgmester i Frederikshavn siden 2014

Kultur kender ikke kommunegræn-
ser. Vi har et godt naboskab. Frede-
rikshavn støtter Hjørrings regionale 
teater Vendsyssel Teater, og til gen-
gæld støtter Hjørring vores regiona-
le spillested Det Musiske Hus.

Når jeg tænker på Vendsyssel Teater, 
tænker jeg på ’klassisk teater’. Det 
er det, teatret er forpligtet til at 
producere via den egnsteateraftale, 

som vi bidrager til økonomisk fra Frederikshavn. Men vi 
har også en god teaterforening lokalt, nemlig Frederiks-
havn Teaterforening – akkurat ligesom Hjørring har Hjør-
ring Teater. Det er ikke et enten-eller. Det er et både-og.

Det er vigtigt, at det nye Vendsyssel Teater kommer til at 
være et sted, der er åbent alle dage og hele dagen. Vores 
kulturinstitutioner bliver kun levende, når de er åbne.

’Kommune’ betyder ’fællesskab’. Det nye teater skal 
være borgernes fælles hus. Det er vigtigt, at borgerne 
bliver nysgerrige på det nye teater og kommer til at føle 
ejerskab til det. Da vi etablerede ’Kulturøen’ i Sæby for ti 
år siden, og vi samlede vores musikskole med biblioteket, 
svømmehallen, bridgeklubben, handicapidrætsforenin-
gen og alle mulige andre, gjorde vi det til et fælles sted. 
Jeg tror ikke, at vi vidste, hvor visionære vi egentlig var 
dengang!

Udgangspunktet i Vendsyssel var nu heller ikke så ringe, 
før det nye teater blev bygget. Jeg synes, at vi har væ-
ret godt med på kulturen i Frederikshavn og Hjørring. 
Vendsyssel er ikke bare sådan et sted, hvor man kører med 
trailer og går til banko. Vi kan meget mere. Jeg føler mig 
stolt over Vendsyssel i Frederikshavn - og det tror jeg også, 
at Arne Boelt gør i Hjørring.

Læs de komplette interviews på 
vendsyssel-teater.dk

Foto: C. Thomasen



REALDANIAS FILANTROPI- 
DIREKTØR ANNE SKOVBRO 
OM DET UNIKKE I HJØR-
RING & TEATRET SOM 
DRIVER

 
 
 
 
 
 

For os i Realdania handler 
det om at være med til at 
styrke de potentialer, der 
findes i forvejen. I Hjørring 
er der et unikt potentiale i 
teatret. Derfor har vi gerne 
villet støtte byggeriet af et 
nyt teater.

Om der er en anden byg-
ning, jeg kan sammenligne 
Vendsyssel Teater med? Det 
er jeg i tvivl om. Musikkens 
Hus i Aalborg er noget 
andet – og Dokk 1 i Aarhus 
er noget andet. Vendsyssel 
Teater er helt unikt, for det 
er både ’et stykke Hjørring’, 
og det kan samtidig blive 
en driver i en kommune, 
som nogen vil kalde ’ud-
kant’. Det bliver så flot!

 Anne Skovbro 
 Født 1969 
Uddannet civilingeniør 

Ph.d. i Arkitektur og Design 
fra Aalborg Universitet

Filantropidirektør i  
Realdania siden 2015

Bor i København

REALDANIAS SENIOR-
KONSULENT HANS PETER 
SVENDLER OM VEND-
SYSSEL & TEATRET SOM 
VALFARTSSTED

 
 

Jeg er født og opvokset i 
Skagen, og jeg kender til 
forholdene på egnen. Hvis 
Vendsyssel skal tiltrække 
yderligere arbejdskraft 
udefra, så er kulturinstituti-
onerne meget vigtige. Kul-
turen kan styrke regionen.

Personligt glæder jeg mig 
mest til at opleve den 
runde sal. Den teatersal er 
enestående på verdensplan, 
fordi den både kan benyt-
tes som rund scene og som 
kukkasseteater. Folk, der 
bygger nye teatre i Frankrig 
og England, vil valfarte til 
Vendsyssel Teater!

 Hans Peter Svendler 
 Født 1954 i Skagen 
Arkitekt MAA

Medstifter af 3xNielsen i 
1985, i dag 3XN

Professor ved Arkitektsko-
len Aarhus 1994 - 2003

Adm. direktør og fondschef 
i Realdania 2004 - 2015; nu 
seniorkonsulent

Bor i København

DET OBELSKE FAMILIE-
FONDS ADMINISTRATOR 
BRITTA GRAAE OM KVALITET 
& TRANGEN TIL SHAKE- 
SPEARE
 

 
 
 
 

 

Det nye teater er et kvalitets-
hus. For hvis vi - Det Obelske 
Familiefond - skal være med 
til at bygge noget, så skal 
det være ordentligt.

For en Shakespeare-elsker 
som mig bliver det fantas- 
tisk at se, hvad Vendsyssel 
Teater får ud af sit nye 
runde rum.

I Hjørring er det tiltrængt  
at få et nyt teater med  
nogle nye rammer, både  
for teaterfolkene og for  
publikum.

 Britta Graae 
 Født i 1961 i  
København. Uddannet 
cand.merc.

Flyttet til Aalborg som 
voksen

Fondsadministrator i Det 
Obelske Familiefond siden 
2008

Flittig gæst i Vendsyssel 
siden  1980’erne

Medlem af Vendsyssel Tea-
ters bestyrelse siden 2014

NORD ENERGIS DIREKTØR 
PEDER KJELDGAARD OM 
ENV-’FONDENS’ STØTTE & 
IDÉEN OM ÅBENHED
 

 
 

Selvfølgelig skulle ENV-  
’Fonden’ støtte det nye 
Vendsyssel Teater. Hvis ikke 
vi skulle være med i det 
her, hvad skulle vi så være 
med i?

Arkitekturen er flot, og 
huset pynter midt i byen. 
Jeg kan også godt lide den 
grundlæggende idé om, at 
dørene i huset er åbne over 
det hele – og hele dagen. 
Jeg håber, at det ikke bare 
er flot, men at det også 
bliver brugt.

 Peder Kjeldgaard 
 Født 1957 på Mors 
Uddannet ingeniør i  
Aarhus

Direktør hos Nord Energi 
siden 1983; fra 2002 som 
administrerende direktør

Nord Energi administrerer 
ENV-’Fonden’

Har boet i Hjørring siden 
1983
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VENDSYSSEL  
TEATER  

& BYGGEFAKTA
& TIDSLINJE
2008:  14. januar - Kommunen bevilger penge  
 til forundersøgelser 

2013: Arkitektkonkurrence afgøres

2014: Første spadestik

2016:  Aflevering af huset – til tiden

2017: Indvielse den 14. januar 

& NAVNE
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects 

Bygherre:  Hjørring Kommune

Bygherre- 
rådgiver: Rambøll

Partnering- 
entreprenør: A. Enggaard A/S

Derudover 12  
fagentrepriser,  
hovedsagligt med  
lokale entreprenører.

& ØKONOMI
Teatret har kostet ca. 180 
mio. kr. inkl. grunden. (2016 
prisniveau)

Hjørring Kommune har selv 
betalt ca. 60 mio. kr. 

Kommunen har fået fonds-
støtte på i alt 120 mio. kr.  
fra Realdania (70 mio. kr.), 
Det Obelske Familiefond  
(25 mio. kr.) og ENV-’Fonden’ 
(25 mio. kr.).

Desuden har flere andre fon-
de bidraget med inventar  
og lys; Spar Nord Fonden med 
facadelys.

Vendsyssel Teater er betalt, 
når det tages i brug.

& PLADS
Vendsyssel Teater er på  
4.200 m2 eksklusiv ristloft  
og teknik i den store sal.

Store Sal har plads til 200 - 420 tilskuere, afhængigt af 
om scenen bruges som kukkassescene eller manegescene.

Black Boxen kan rumme op til 150 tilskuere, uanset hvor-
dan scenen placeres i det fleksible rum.

Prøvesalen kan inddrages til f.eks. børneteater og huse 
op til 100 tilskuere.

Musiksalen er indrettet til kammermusik og har plads til 
190 koncertgæster.

Teatercaféen får fast plads til 80 spisende gæster – samt 
gæster siddende rundt omkring i foyerens nicher og 
sofaer. 

Porte i Black Boxen og i musiksalen kan åbnes, så rum-
mene sættes i direkte forlængelse af foyeren til ét stort 
sammenhængende rum, f.eks. til ’&-aktiviteter’.
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VENDSYSSEL  
TEATER 

& FONDENE

Læs de komplette  
interviews på     
vendsyssel-teater.dk

Som du kan se, er  
vores nye logo inspireret  
af den runde scene.

Foto: Lars Horn BaghusetFoto: Realdania Foto: Realdania Foto: Nord Energi

Foto: Hans Hunderup



SKUESPILLER KRESTEN ANDERSEN OM AT SPILLE SAM-
MEN MED GAMLE KOLLEGER & AT RYGE PÅ LANDEVEJEN
Jeg begyndte at spille amatørteater sammen med Hans 
Holtegaard og Anders Budolf i Bjergby. Og nu er vi stadig 
sammen her på Vendsyssel Teater – med Hans og mig som 
skuespillere og Anders som lysdesigner. Det er da utroligt. 
I begyndelsen havde vi ikke noget fast spillested i Vendsys-
sel. Vi havde heller ikke råd til at spille på Vendelbohus, så 
vi røg på landevejen på turné i stedet for – det var en god 
læretid.

Yndlingsforestillinger: 
Gøgereden (1988) og Indenfor murene (2007)

Kresten Andersen. Født i 1947 i Hjørring. Skuespiller 
ved Vendsyssel Teater siden 1984

 
SKUESPILLER HANNE LAURSEN OM AT VÆRE VILD MED 
SVEND, KNUD OG VALDEMAR & AT VÆRE SPÆNDT PÅ DET 
NYE TEATER
Rollen som Frøken Stjernholm i Svend, Knud og Valde-
mar i 2005 var afgørende for, at jeg fik foden indenfor 
på Vendsyssel Teater. Så her midt i spændingen over det 
nye teater, vil jeg berolige mig selv og sige som Frøken 
Stjernholm: 

»Publikum sidder, hvor de altid har siddet – og vi står der, 
hvor vi altid har stået.«

Yndlingsforestillinger: 
Niels Klim (2007) og Shirley Valentine (2012)

Hanne Laursen. Født 1957 i Brønderslev. Skuespiller 
ved Vendsyssel Teater siden 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUESPILLER HANS HOLTEGAARD OM AT FORSTÅ SIN  
INSTRUKTØR PÅ PARASITTERNE & AT SPILLE DET  
DUMME SVIN
Instruktøren Mogens Pedersen og jeg forstod bare hinan-
den så godt. Der skulle ikke så mange ord til. Rollen som 
Gruesen har virkelig betydet meget for mig. Jeg fik en 
Reumert-nominering for den. Og så er det jo bare sjovere 
at spille det dumme svin end at spille førsteelskeren - den 
rolle er jeg jo så godt nok aldrig blevet tilbudt…

Yndlingsforestillinger: 
Men den skønneste krans (1989) og Parasitterne (2014)

Hans Holtegaard. Født 1952 i Hjørring. Skuespiller 
ved Vendsyssel Teater siden 1984

SKUESPILLER ROBIN HASLUND BUCH OM AT NYDE  
TEATRETS LÆKRE DESIGN & AT FÅ EN LYS PRØVESAL
Alt i det nye teater er bare lækkert designet. Se bare de 
fantastiske stole i den runde sal – og baren i det grønne 
genbrugsglas! […] Jeg glæder mig til at have en prøvesal, 
der er lys og lækker, frem for at få en depression efter seks 
timers prøver i en mørkelagt sal.

Yndlingsforestillinger: 
Svend, Knud og Valdemar (2006) og Skaf mig en tenor 
(2011)

Robin Haslund Buch. Født 1972 i Hjørring. Skuespiller – 
samt sufflør, oversætter, musiker, kostumedesigner og 
instruktørassistent - ved Vendsyssel Teater siden 2006 

 
SKUESPILLER JØRGEN BING OM AT SE NYE MENNESKER  
I TEATRET & AT FÅ ØJE PÅ PUNKTET I FOYEREN
Kulturpolitisk bliver det virkelig godt, hvis det nye teater 
næsten kommer til at være åbent 24/7. I det gamle teater 
har vi haft stort udbytte af at have musikskolen lige ved 
siden af os. Men i det nye hus kommer der forhåbentlig 
også alle mulige andre mennesker forbi.

Der er et bestemt punkt ude i foyeren, hvor man kan kig-
ge rundt og højt op mod mange flader under taget. Der 
står jeg og tænker: »Gisp, er det her New York?« Lige dét 
punkt i foyeren rummer alt det, som bygningen vil kunne.

Yndlingsforestillinger: 
Tribadernes Nat (2011) og Ingen kender kunsten (2016)

Jørgen Bing. Født i 1956 i København. Skuespiller 
ved Vendsyssel Teater fra 1992; chef 2000 - 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUESPILLER SUSANNE HEINRICH OM AT REAGERE PÅ DET 
RUNDE RUM & AT BLIVE BLØD I KNÆENE
Når jeg står i den runde sal, bliver jeg blød i knæene. 
Rundkredsen er den måde, hvor man er tættest på til-
skuerne. Jeg ved godt, at det kræver meget af spillerne 
at skulle spille hele vejen rundt. Det er meget fysisk. Men 
som gammel danser tænker jeg ikke en gang på det. 
Kroppen reagerer på rummet helt ubevidst.

Yndlingsforestillinger: 
Indenfor murene (2007) og Hvem spiller ud? (2016)

Susanne Heinrich. Født 1945. Skuespiller ved Vend-
syssel Teater siden 2005
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VENDSYSSEL TEATER  
          & SKUESPILLERNE

DE HAR STÅET I SPIDSEN 
1984: Grundlagt som Vendsyssel Egnsteater 
Fra 1997 har navnet været Vendsyssel Teater

1984 - 1992 Helge Reinhardt 
1993 - 1996 Ditte Maria Bjerg 
1996 - 2000 Kasper Wilton 
2000 - 2003 Jørgen Bing 
2003 - 2005 Giacomo Campeotti 
2005 - 2013 Peter Schrøder 
2013 - 2014 Lars Sennels og Peter Schrøder 
2014 - Lars Sennels direktør  
 Peter Schrøder kunstnerisk chef
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TIDLIGERE TEATERCHEF 
DITTE MARIA BJERG OM 
UDSOLGTE FORESTILLIN-
GER I 1990’ERNE & TRO-
FASTHED
Det var en vanvittig modig 
bestyrelse, der udpegede 
mig som helt nyuddannet 
teaterinstruktør fra Køben-
havn til at være leder for 
Vendsyssel Teater i 1993. 
Det er først langt senere, 
at det gik op for mig, hvor 
ekstraordinært det var – og 
hvor trofast publikummet i 
Vendsyssel er. Jeg produce-
rede udsolgte forestillinger 
tre sæsoner i træk. Det er 
helt unikt i Danmark.

Den vildeste forestilling, 
jeg lavede på Vendsys-
sel Teater, var nok Havet 
omkring Danmark med 
seks skuespillere. Vi spillede 
i en nedlagt bygning på 
Hirtshals Havn. Vi frøs 
non-stop i fire måneder, så 
vi gik alle sammen rundt i 
’Hanstholmhabitter’ under 
prøverne. Til forestillin-
gen havde vi indkaldt alle 
varmekanoner fra hele 
Vendsyssel – og så sad 
Aalborg Symfoniorkester 
der og spillede Carl Nielsen, 
mens et kor af fiskere og 
børn sang med. Og der var 
udsolgt.

DITTE MARIA BJERG. Uddannet sceneinstruktør fra Statens Teaterskole. Leder 
af Vendsyssel Teater 1993 - 1996. Kunstnerisk leder af Global Stories siden 
2008. Formand  for Projektstøtteudvalget for Scenekunst 2014 - 2017. Bor i 
København

Læs de komplette interviews 
på vendsyssel-teater.dk

TEATRETS  INITIATIVTAGER 
HELGE REINHARDT OM AT 
SKABE ET TEATER I HJØR-
RING I 1984 & PIONÉRÅND
Før jeg kom til Hjørring, 
var jeg med til at grund-
lægge Jomfru Ane Teatret 
i Aalborg sammen med 
instruktøren Mogens 
Pedersen og to andre. 
Dengang var der kun et 
relativt begrænset repertoi-
re på Aalborg Teater. Men 
fordi jeg underviste i musik 
på Hjørring Gymnasium, 
begyndte jeg også at lave 
teater i Hjørring. Vi lavede 
først Børglum Klosterspille-
ne med Det gamle spil om 
enhver med bl.a. Kresten 
Andersen og Hans Holte-
gaard. Det blev en kæmpe 

succes, så derfor gik jeg 
enegang til Kulturministeri-
et og søgte om at få penge 
til et egnsteater i Vendsys-
sel. Og det fik jeg. 

Efter 10 år var vi et aner-
kendt teater i hele landet. 
Vi havde endda fået en 
turnépris for Gøgereden. 
Men vi havde stadig ikke 
noget fast spillested – vi 
spillede oppe bag Det Gra-
fiske Værksted i Nørregade 
og på seminariet. Vores 
økonomi var latterligt lille i 
forhold til, hvad vi spille-
de. Vi kunne godt spille 
på Vendelbohus, men der 
kostede det 5.000 kr. om 
dagen. Vi havde en fantas- 
tisk pionérånd, men det 
kunne jo ikke blive ved.

HELGE REINHARDT. Født 1943 i Tyskland. Uddannet dirigent i Stuttgart - samt 
sanger og sangpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
og Nordjysk Musikkonservatorium. Initiativtager til Vendsyssel Egnsteater 
og teaterleder 1984 - 1992. Grundlægger af Musicalakademiet i Fredericia i 
1999. Leder af Fredericia Teater som Danmarks første musicalegnsteater 2001 
- 2007. Boede 30 år i Hjørring, men har boet i Aarhus siden 2005

VENDSYSSEL  
TEATER & HISTORIEN

Foto: Benny Rytter Foto: Benny Rytter Foto: Benny Rytter Foto: Anne Lene Petersen Foto: Anne Lene Petersen



UFFE NIELSEN

Født 1958

Opvokset i Vendsyssel

Uddannet skibskok

Har bl.a. været kok på  
Skoleskibet Danmark  
samt på olieboreplatforme  
i Mexico og Taiwan

Restauratør på Den  
Gamle Smedie ved 
Børglum Kloster siden  
2002 og på Vittrup  
Centret siden 2014

Formand for Kokkelands-
holdet i Danmark

Forpagter af Teatercaféen 
Hos Uffe

Har boet ved Løkken  
siden 1983

TEATER 
CAFÉEN  

- HOS UFFE
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RESTAURATØR UFFE NIELSEN OM ØKOLOGI OG OM AT LAVE MAD FOR ALLE

Vi vil servere lokal mad. 
Korn fra Aurion i Hjørring, 
ost fra Ingstrup Mejeri og 
fra Sønderhaven Gårdme-
jeri ved Brønderslev, røget 
dyr fra Rævhede Natur-
produkter ved Aabybro, 
fjerkræ fra Raunsmed ved 
Løkken, Fynbo marmelader-
ne fra Vrå, varmrøget laks 
fra Hyttels Røgeri i Hjør-
ring – samt Slagter Munchs 
Skagensskinke. 

For mig er det vigtigste, at 
maden er så lokal som mu-
lig. Men en sjælden gang 
vil jeg præsentere helle-
flynder fra verdens eneste 
helleflynderfarm oppe i 
Stavangerfjorden…

Vi sælger så meget øko-
logisk mad som muligt. Vi 
serverer som regel økolo-
gisk kaffe – og økologisk 
øl. Men vi køber altså ikke 
økologiske æbler fra New 
Zealand.

Tanken er, at vi både vil 
byde på lette ting og på et 
ordentligt måltid mad. Pris- 
erne skal være for alle. Du 
skal helst kunne blive mæt 
for under 100 kroner.

Vi skal lave den mad, pub-
likum har lyst til at spise. 
Vi skal ikke have nogen 
fancy kage – vi vil hellere 
servere en kringle eller en 
lagkage. Og så vil vi gerne 
sælge take-away-kaffe med 

en grovbolle - eller en grød 
med lidt lækker topping - 
til de unge på vej til skole.

Vi holder åbent, når der 
er kunder. Idéelt set fra kl. 
10 - 22 – og altid, når der 
er aktiviteter i huset. Efter 
forestillingen er aftenen tit 
ung endnu. Så kan du sag-
tens sætte dig i caféen med 
din nabo eller dine venner, 
der også var i teatret, og 
spise vores tapasbakke eller 
måske gullaschsuppen fra 
vores hotpot.

Vi har ansat Henrik Nielsen 
som vores faste kok. Min 
kone Lisbeth vil være her 
– og nogle af vores gode 
tjenere. I caféen vil vi også 

rigtig gerne inddrage nogle 
af de unge elever fra EUC 
Nord i Hjørring, hvor der 
lige er kommet en kokke-
uddannelse.

Jeg vil gerne lave mad, der 
hænger sammen med den 
teaterforestilling eller den 
koncert, der spilles. Det 
er det sjove. Samtidig skal 
menuen passe til vores køk-
kens fysiske størrelse.

Og så håber jeg ellers, at 
vores gæster vil benytte sig 
af muligheden for at bestil-
le drikkevarer og kager til 
pausen – inden de går ind 
og ser forestillingen.
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CAFÉEN ER ÅBEN:
- Mandag - lørdag 
 kl. 10 - 22

- i forbindelse med  
 forestillinger og     
 events

- samt efter behov
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FOLKETINGSMEDLEM MARIANNE 
JELVED OM VENDELBOERS LYST TIL  
AT INVESTERE I KUNST & AT SATSE  
PÅ TÅRNE
Vendelboerne er virkelig sig selv. De 
ved godt, hvad det er, der bringer 
mennesker sammen: Det er kunsten. 
Kunst berører andre mennesker, og i 
Vendsyssel investerer man i kunsten. 
Fordelen ved teatret som kunstart er, 
at man er fælles om den. Teater ople-
ver man ikke alene – man er sammen 
med andre.

Vendsyssel Teater sætter Vendsyssel 
på landkortet. Ikke bare i Danmark, 
men som centrum i Norden – lige 
i midten i forhold til Sydnorge og 
Vestsverige. Det er en gammel, stærk 
kultur i Vendsyssel, at man ikke op-
fatter sig selv som udkant, men som 
centrum.

Vendelboerne er godt vant med 
teater – og med Hjørring Revyen om 
sommeren. Det nye Vendsyssel Teater 
er et bidrag til at tiltrække folk til 
byen og til Vendsyssel. Det er nemt at 
komme til Hjørring, både fra Aalborg 
og fra resten af landet. 

Vendsyssel Teater er anderledes med 
sit totale scenetårn. Men hvis man 
tænker på, hvad man har af vilde 
bygninger, så er Rundetårn jo også 
en ret vanvittig idé. Og det er jo gået 
glimrende med det tårn.

MARIANNE JELVED.  Født 1943.Folketingsmedlem 
(Rad.). Kulturminister 2012 - 2015. Valgt ind for 
Radikale Venstre i Nordjyllands Storkreds siden 
1990. Bor i Lyngby

VENDSYSSEL TEATER 
       & ØJNENE UDEFRA

MORTEN KIRKSKOV  Født i 1963 i Sdr. Omme. 
Uddannet skuespiller ved Odense Teater. 
Teaterchef for Aalborg Teater 2011 - 2015. 
Skuespilchef ved Det Kongelige Teater siden 
2015. Bor i København

SKUESPILCHEF MORTEN KIRKSKOV 
FRA DET KONGELIGE TEATER  
OM PROPORTIONER & AT KOMME 
FØRST
I disse tider, hvor der skæres ned på 
alt teater, og hvor man godt kan for-
falde til mismod, er det godt, at det 
nye Vendsyssel Teater bliver bygget. 
Det nye teater styrker teaterverdenen 
i Danmark totalt set.

Da jeg var chef for Aalborg Teater, 
satte jeg selv planer i gang, om at 
teatret skulle undergå en renovering. 
Nu er det godt, at Vendsyssel Teater 
kommer først med et nyt teater i 
Nordjylland.

På Det Kongelige Teater tror jeg, at 
 vi får mange nye publikummer 
gennem de koncerter og debatter, vi 
afholder i Skuespilhusets foyer. Jeg 
synes også, at disse ekstraaktiviteter 
er med til at gøre teatrets kunstart 
til det, det skal være: Noget vigtigt i 
samfundet.’

Det nye Vendsyssel Teater lyder  
rigtigt proportioneret. In the round- 
teatret kan noget helt særligt, fordi 
alle kan se hinanden. Der er en nær-
hed i den runde form, som jeg rigtig 
godt kan lide.

CARSTEN SVENDSEN. Født 1979. Uddannet 
skuespiller ved Odense Teater. Har bl.a. 
spillet i Cabaret og Sommer i Tyrol på Aalborg 
Teater. Spiller hovedrollen i Vendsyssel Teaters 
åbningsforestilling Niels Klims underjordiske 
rejse. Bor i København

SKUESPILLER CARSTEN SVENDSEN 
OM AT BLIVE PLUKKET UD TIL  
AT SPILLE NIELS KLIM & AT HAVE  
HØJDESKRÆK
Det nye Vendsyssel Teater minder mig 
om Skuespilhuset i København. Bare i 
miniformat.

At blive plukket ud af Peter Schrøder 
til at spille Niels Klim er et højde-
punkt for mig. Jeg er stolt over at 
være med til at præge det nye teater. 
Det er jo ikke kun kunstnerne, men 
også politikerne og byen, der skaber 
teatret. Man føler sig vildt velkom-
men i Vendsyssel Teater som omrej-
sende gøgler.

Lige nu spiller jeg Anything Goes på 
Det Ny Teater i København, der er et 
af de største teaterrum i Danmark. 
Den runde sal på det nye Vendsyssel 
Teater er en meget mere intim sal. 
Du kan være helt nærværende med 
publikum. Du kan nærmest være helt 
oppe i ansigtet på publikum. Jeg glæ-
der mig til at hænge fra loftet i en 
snor. Jeg har faktisk lidt højdeskræk, 
så det bliver spændende.

Læs de komplette interviews på 
vendsyssel-teater.dk

Foto: Christian Als Foto: Steen Brogaard

Foto: Allan Toft



Kunsten er bedst, når den er  
uforudsigelig, fri og kreativ.  
Det er regnskab, økonomi og  
bogføring ikke. 

Vi sørger for det sidste, så  
publikum kan opleve det første.

Et stort tillykke til Danmark  
med Vendsyssel Teater -  
en nordjysk perle af et kulturhus  
i verdensklasse.

Morten Ovesen, revisor for Vendsyssel Teater

På Vendsyssel Teater har 
vi måttet lege professio-
nelle klamhuggere, for 
scenografierne har skullet 
bygges i samlesæt, så de 
let kunne hugges fra hin-
anden igen efter en spille-
periode. På det nye teater 
kan vi bare bygge i fuld 
højde – og så trille dekora-
tionerne ud fra scenerne i 
hel tilstand bagefter.

Det har været hårdt at 
arbejde som tekniker på 
det gamle Vendsyssel 
Teater. Vi har slæbt ting 
frem og tilbage hele tiden. 
Der vil være meget mere 
frihed i det nye teater. Vi 
får mulighed for at gøre 
alting smartere, og vi får 
en masse nyt grej.

Alt er topmoderne – og 
netværksbaseret. Lamper-
ne bliver lutter LED. Det 
er der mange fordele ved. 
Dels sparer vi meget strøm, 
og det er mere praktisk 
at arbejde med LED end 
konventionelle lamper.

For os teknikere handler 
teater meget om at ’smide 
ting op i loftet’, så jeg er 
mest spændt på arbejdet 
på snoreloftet. Jeg har ikke 
højdeskræk, men jeg ved, 
at jeg skal vænne mig til 
det. Før var der 5 meter  
til loftet - her er der 12-13 
meter.

Det mest fantastiske ved 
det nye teater er, at vores 
bærende idé har båret 
igennem hele vejen - lige 
fra de første tegninger vi 
lavede, til i dag hvor huset 
står færdigt. Jeg tog med 
Peter Schrøder og Susan-
ne Heinrich til Italien og 
videre til The Globe og 
Manchester for at lade os 
inspirere. Min opgave var 
bagefter at visualisere Pe-
ters idéer som animationer 
i 3D. Så vi byggede faktisk 
allerede det nye teater for 
10 år siden – som et virtuelt 
teater. 

Vi har skullet bruge meget 
opfindsomhed for at skabe 
energi i det gamle Vend-
syssel Teater. Det får vi for-
ærende helt automatisk af 

rammerne i det nye teater. 
Jeg glæder mig allermest 
til at se punkttrækkene på 
sceneloftet i funktion – og 
til at programmere dem, 
så de kører uafhængigt af 
hinanden.

Punkttrækkene viser, at 
det nye teater teknisk set 
kan præstere alt, man kan 
drømme om på et moder-
ne teater.

Holdånden er enorm vigtig 
på Vendsyssel Teater. Vi 
hjælper hinanden alle 
sammen, uanset om man 
er praktikant eller chef. 
Men jeg har slået søm i, så 
man tror, det er løgn. Nu er 
jeg færdig med det gamle 
teater.

MICHAEL SIMONSEN

Født 1961 i  
Hjørring

Autodidakt

Ved Vendsyssel Teater  
siden 1995 – som teater- 
maler og altmuligmand;  
fra 2005 teknisk chef 

Bor i Hjørring

MARTIN R.  
SØNDERGAARD

Født 1982 i Horne ved 
Hirtshals

Autodidakt

Ved Vendsyssel Teater som 
tekniker siden 2004; nu 
som scenemester

Bor i Tversted

TEKNISK SET  SCENEMESTER MARTIN R. SØNDERGAARD  
OG TEKNISK CHEF MICHAEL SIMONSEN  
OM LED-LYS OG PUNKTTRÆK
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VI ER 13.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER 
INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI, OLIE & GAS OG MANAGEMENT CONSULTING.

HAR DU STYR PÅ 
ENERGIFORBRUGET?
(VI GIVER DIG 
OVERBLIKKET)

Læs mere på ramboll.dk/energimaerkning

Når en bolig sælges eller udlejes, er det lovpligtigt med en gyldig 
energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings 
energimæssige stand. Mærkningen hjælper med at få overblik over 
energiforbruget og viser muligheder for forbedringer. Rambøll 
udfører energimærkninger af alle typer bygninger. Vores dygtige 
fagspecialister og energikonsulenter har den nyeste viden på området, 
og med vores lokale tilstedeværelse på 13 kontorer i hele landet,  
er der ikke langt fra første kontakt til endelig energimærkning.

VELKOMMEN TIL
                       TEATER-  
REPERTOIRET SAMT 
&-AKTIVITETERNE 
PÅ VENDSYSSEL  
TEATER 

PÅ DE NÆSTE 21 SIDER KAN DU LÆSE OM, 
HVAD DER SKER PÅ DET NYE VENDSYSSEL 

TEATER FREM TIL SOMMERFERIEN 
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JANUAR 
 
10. til 13. januar.
”Se men ikke røre”
Performance- og instal-
lationskunstner Michael 
Richardt bor i teatrets  
vinduer. Så kom og kik.

21. januar kl. 13.00
”Fugle flyver i flok”
Ungdomsforestilling fra 13
år. Om at føle sig ensom,
angst og uden for flokken.
Fri entré - Musiksal.

24. januar kl. 19.30
”Er du til swing?”
Arrangør:  
Brønderslev Bigband.
Orkestret tager udgangs-
punkt i traditionel jazz 
med kompositioner af bl.a. 
Count Basie, Sammy Nestico 
og Glenn Miller, krydret 
med en sangerinde i sær-
klasse samt dygtige solister.
80 kr. - Musiksal.

FEBRUAR 

3. februar kl. 18.30 
”Før & efter Ove”
Arrangør:  
Hjørring Bibliotek.
Janni Sørensen og Tone
Lunden fra Hjørring Biblio-
tek giver personlige bud på
bøger, der får os til at grine.
Fri entré - Caféarrangement.

12. februar kl. 14.00  
”Turist i Nordkorea”  
Arrangør:  
Musik & Event på Børglum 
Bakke.  
Foredrag af tidligere ansat 
ved forsvaret, Leif Ovdal 
Petersen, som fortæller om 
sin rejse i Nordkorea.  
150 kr. - Musiksal. 
 inkl. kaffe og kage. 

22., 24. og 25. februar 
kl. 19.30 lørdag kl. 15.00  
”Synopsis for personlig 
fremtid”  
Ungdomsforestilling af og 
med Rune Nis Klenø. En
forestilling om ambition,
tvivl og arrogance. Fortalt 
gennem skuespil, dans og 
poetry-slam. 
75 kr. Sted . Black Box.

FEBRUAR

28. februar kl. 19.00  
”Litteratur på farten - hvor 
du mindst venter det”  
Arrangør: Bibliotekerne.
Bogcafé med en kendt 
forfatter og noget for stort 
set alle sanser: Fortælling, 
musik, servering. 
Fri entré - Caféarrangement.

MARTS 

12. marts til 15.april  
”Niels Klim i børnehøjde” 
10 børnehaver udstiller
malerier inspireret af Niels 
Klims Underjordiske rejse. 
Fri entré - Foyer. 

26. marts kl. 16.00  
”Dox:On:Tour”  
Dokumentarfestival med 
fokus på aktuelle og debat-
skabende temaer. I forbin-
delse med filmvisningerne
vil der være oplæg, debat 
eller events. 
50 kr. - Musiksal.

APRIL 

11. april kl.19.30  
”Hørby Efterskoles Musical” 
Ungdomsforestilling.
Titlen er stadig en hemme-
lighed, men vi lover god
musik, dramatik og kompe-
tente efterskoleelever, der
præsterer deres ypperste.
70 kr. / Unge u.18 år gratis. 
Black Box.

23. april kl. 14.00   
“På med krum hals - en 
livshistorie“.  
Arrangør:  
Musik & Event på Børglum 
Bakke.
Foredrag med forfatter
Bjarne Nielsen Brovst.
150 kr. inkl. kaffe og
kage. Musiksal.

MAJ 

4. maj kl. 19.00  
”Crossover koncert”  
med talentklassen fra
Hjørring Musiske Skole
Fri entré - Musiksal.
 
6. maj kl. 17.00  
Scene K ”Mezzosopranen 
Marie Keller Sørensen og 
Gluntarne” af Wennerberg.
Scene K er Nordjyllands nye
platform for klassisk musik 
og scenekunst.  Marie Keller
Sørensen opfører sammen
med bratschisten Eva Paulin
samt pianisten Lise Gam
Jensen musik af komponi-
sterne Johannes Brahms og
Frank Bridge. Efter pausen
vil “Gluntarne” tage os med
tilbage til 1840’ernes stu-
dentermiljø i Uppsala med 
de økonomiske og roman-
tiske problemer - og ikke 
mindst tømmermænd.  
130 kr. - Musiksal.

13. maj kl. 20.00  
”Lydkanten”  
Arrangør: 
Det Musiske Hus, støttet af 
Kulturalliancen. Denne kon-
cert er et nordjysk talent-
udviklingsforløb for lokale 
unge sangskrivere, der vil 
videre med musikken. 
120 kr. - Musiksal.

JUNI 

4. juni til 2. juli 
”Vendsyssel Teaters  
historie”  
En særudstillingen om 
Vendsyssel Teater fra den 
spæde start i 1984 og frem 
til i dag.  
Fri entré - Foyer.

21., 22., 23. og 24. juni
kl. 19.30 / lørdag kl. 15.00  
”Teater Talent Vendsyssel” 
De 10 talenter opfører deres
første offentlige forestilling.
60 kr. - Black Box.

JULI 

5. juli kl. 19.30  
”Vendsyssel Festival”  
Åbningskoncert. Det 
Danske Ungdomsensem-
ble. Program: N.W. Gade: 
Ossian Ouverture, Robert 
Schumann: Cellokoncert og 
Beethoven: Symfoni nr. 5.  
Se mere på 
www.vendsysselfestival.dk
www.vendsysselbilletten.dk
200 kr. - Store Sal.

3. til 8. juli  
”SommerferieTEATERskole”. 
Teatersjov i en hel uge. For
de 8 til 13-årige. Den sidste
dag opfører holdet deres
helt eget skuespil for familie
og venner.  750 kr. for
hele ugen. Tilmelding senest 
23. juni 2017. 

FASTE 
ARRANGEMENTER

”Suppeteater”  
Hver onsdag i lige 
uger kl. 13.00 i Tea-

tercaféen Hos Uffe.
Underholdning mens du ny-
der din frokost. Vi kan ikke 
på forhånd sige, hvem der 
vil underholde, så lad det 
være en dejlig overraskelse.

Caféva  
Debatcafé for
kvinder i alle aldre.

Søndage kl. 15.00 til 17.00, 
den 22. januar, 26. februar, 
19. marts samt 2. april. Kom 
og mød en hemmelig gæst, 
medens du nyder kaffe og 
kage fra KonditorBager 
Højene. Tilmelding:
www.fof-vendsyssel.dk 
120 kr. 

Rundvisning på 
teatret. 
Den 1. søndag i hver

måned er der rundvisning
(undtagen den 1.januar) 
kl. 11.00 til 12.00. Max. 25 
personer pr. gang.
Husk at reservere plads. 
Børn kun ifølge med vok-
sen. Voksne fra 16 år: 50 kr.
Børn fra 5 - 15 år: 25 kr.
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VENDSYSSEL TEATER 
 BYDER FREMOVER PÅ MEGET 

MERE END TEATER 
I foyeren vil der være 

optræden, sang, musik, 
fortællinger og udstillinger. 
I Teatercaféen Hos Uffe kan 

man også nyde kunstneriske 
smagsprøver og overraskelser 
- som f.eks. ’Suppeteater’ eller 
’Speaker’s Corner’. Alle salene 

i Vendsyssel Teater - både 
den store sal, black boxen 

og musiksalen - kan lejes til 
kulturelle aktiviteter.

HARMONIKATRÆF?  
POETRY SLAM? 

OPERA?  
KAGEDYST? 

BORDROLLESPIL? 
MASTERCLASS? 

FOLKEDANS?  
NOVELLEFESTIVAL?  

ANTIKVITETSMESSE?  
LINEDANCE? 

KAMMERMUSIK? 
DOKUMENTARFILM?  

TURISTHOTSPOT?  
GENBRUGSKUNST?  

SKATERSTARTSTED?  
FORFATTERMØDE?  

SKULPTURUDSTILLING? 
FÆRGETRÆKPITSTOP?  
FORTÆLLERMARATON?  

BYT-EN-BOG?  
FOTOUDSTILLING?  

KYSTLINJE- 
KULTURDEBAT? 

...ELLER NOGET  
HELT SYTTENDE.

Vil du vise eller afprøve din musik, dans, sang  
eller andre talenter i vores foyer eller café?

Så er det VENDSYSSEL TEATER & DIG! 
Bare ring og lav en aftale.

PROGRAMMET BLIVER LØBENDE OPDATERET!  FØLG 

 VENDSYSSEL TEATER & 

 
PÅ FACEBOOK OG VENDSYSSEL-TEATER.DK.

ALT  
DET VI 

KALDER& 
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Rammer er råt teater, halsbrækkende dans, røren-
de akrobatik og piskende blød musik samlet om 
et allestedsnærværende tema i en altid skiftende 
scenografi.

Vi følger en Mand, en Kvinde og en Fremmed, i de-
res vej igennem samfundet og dets sociale regler.

Igennem ensomhed, frihed og arbejde baner de 
sig vej til deres drømme om forhold, fælleskab og 
succes.

Deres separate historier blandes mere og mere, 
som en voldsom hvirvelvind, der smelter sammen, 
og giver et øjebliks polaroid billede på vores sam-
fund og individets tilstand i nuet.

Hvad sker der, når vi rammer? Både hinandens og 
samfundets rammer?

Når vi ramler ind i de usynlige rammer, vi har opsat 
for os selv og hinanden, rammes vi af konsekven-
serne af et yderst komplekst samfund, der skal få 
utroligt mange individer til at leve sammen.

Nu, i starten af det 21. århundrede, med internet, 
sociale medier og den voksende udveksling mellem 
kulturer, er de sociale regler mere komplicerede 
end nogensinde før, mens vores hjerner stort set er 
de samme som for 10.000 år siden.

Hjerner der konstant er i gang med at fortolke ind-
tryk af hvordan andre opfører sig, og hvad vores 
egen opførsel bør være.

Sociale regler er nødvendige, for at samfundet kan 
fungere, men er der en grænse, hvor disse regler 
bliver så avancerede at vores hjerner ikke længere 
kan følge med?

Og hvad sker der så med os som individer -  og med 
samfundet som hele?

 

Co-produktion med GLiMT og Limfjordsteatret.

Medvirkende: Liv Mikaela Sanz, Ossi Niskala og John 
Simon Wiborn

Instruktør: Lars Lindegaard Gregersen

Scenograf og konstruktør: Kristian Knudsen

Lysdesign: Mogens Kjempff

19. - 21. januar 2017 hverdage kl. 19.30  
og lørdag kl. 15.00
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I anledning af åbningen af det nye Vendsyssel Teater har Thor Bjørn 
Krebs og Anna Bro dramatiseret Holbergs roman Niels Klims underjordi-
ske rejse til et skuespil i en helt ny version.

Niels Klim vender tilbage til sin hjemby efter 10 års studier ved Univer-
sitetet i København, men udsigten til at indtage stillingen som klokker 
- huer ham bestemt ikke. Han mener, at han er skabt til noget stort, og 
beslutter sig for at udforske en hule i lokalområdet, som er omgærdet af 
mystik og myter. Niels Klim er overbevist om, at udforskningen af hulen 
vil føre til et opsigtsvækkende resultat, der vil give ham den berømmelse 
og agtelse, som han higer efter. Det bringer ham ud på en rejse i jordens 
indre til en række lande, som han ikke i sin vildeste fantasi havde drømt 
om eksisterede.

Holberg regnes med rette som en af alle tiders største danske satirike-
re. Og i Niels Klims underjordiske rejse må han siges at være i topform. 
Holberg beskriver, ved hjælp af knivskarp satire og humor, hvordan 
Niels Klim oplever det ene fantasiland efter det andet, hvor han ikke 
forstår hverken kultur eller tankemåder, han er nemlig overbevist om 
den europæiske kulturs fortræffelighed og ufejlbarlighed. I løbet af sin 
underjordiske rejse oplever og gennemlever han ting, som kun hører til 
i eventyrets verden, men som i Holbergs optik bliver sat under knivskarp 
satirisk lup, og efterlader en med tanken om, hvorvidt menneskenes børn 
lærer af deres fejltagelser eller ej.

Romanen betragtes som et af Holbergs hovedværker, og ikke mindst 
med den nuværende brydningstid i Europa in mente, kunne man næsten 
tillægge Holberg profetiske evner. Glæd jer til en fantastisk fabel med 
Carsten Svendsen i hovedrollen som Niels Klim samt en perlerække af 
talentfulde kolleger.

Medvirkende: Carsten Svendsen, Asger Reher, Susanne Heinrich,  
Hans Holtegaard, Kirstine Hedrup, Morten Christensen,  
Hanne Laursen, Jørgen Bing, Kresten Andersen, Sidsel Siem Koch, 
Robin Haslund Buch med flere.

Dramatikere: Thor Bjørn Krebs, Anna Bro

Instruktør: Peter Schrøder

Scenograf: Eilev Skinnarmo

Lysdesigner: Mikael Sylvest

Musik: Henrik Baloo Andersen

Koreograf: Robin Haslund Buch

17. marts - 12. april 2017 hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 15.00.

NIELS KLIMS  
UNDERJORDISKE REJSE
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Klimakrisen har ramt Danmark. Indenfor 24 timer 
vil verdens lykkeligste folk være oversvømmet af 
et smeltet isbjerg. Men de ved det ikke. Hellere 
dø lykkelige og uvidende end at skabe panik og 
en tsunami af bekymrede tanker om fremtiden, 
er vurderingen fra myndighedernes side. 

Rundt om Danmark er grænsebommene rejst. 
Det er svært – for ikke at sige umuligt – for dan-
skerne at flygte og finde tryghed samt sætte fød-
derne på tørt jord hos et naboland. Takket været 
Dronning Margrethes nære familiære relationer 
til det svenske kongehus, er det lykkedes at skaf-
fe asyl til fem danskere i Sverige. Spørgsmålet er, 
hvem der er så heldig at være blandt de fem?

Ingen lande har bekriget hinanden så meget som 
Danmark og Sverige. Men kan de to nationer 
forene sig i ly af katastrofen? Hvad sker der med 
Danmark og danskheden, når landet oversvøm-
mes? Kan hygge, wienerbrød og røde pølser 
overleve i dansker-enklaven i Sverige, eller står 
der Kalles kaviar og Surströmming på menuen?

Surstrømning er en satirisk forestilling om vi 
danskere og vores forhold til Sverige. Det er en 
forestilling, som vender alt på hovedet – for hvad 
sker der, når det pludselig er os selv, der rammes 
af naturkatastrofer, strikse asylregler og strenge 
integrationskrav? 

Forestillingen Surstrømning tager pulsen på 
Danmark og danskerne anno 2017. Den svenske 
satiriker-duo Gertrud Larsson og Åsa Asptjärn 
skriver manuskriptet.

Forvent stærkt overgæret, satirisk sommerteater, 
der får lattermusklerne til at krampe og øjnene 
til at løbe. Hold på hat og briller – samt hold dig 
for næsen, når du åbner din dåse til maj.

Forestillingen er en unik samproduktion mellem 
Vendsyssel Teater (Hjørring), Teater Nordkraft 
(Aalborg), Randers EgnsTeater, Teatret Svalegan-
gen (Aarhus), Folketeatret (København) og Team 
Teatret (Herning). Sammen vil de seks teatre re-
alisere en drøm om at præsentere publikum for 
en sommerforestilling, hvor satiren er i højsædet, 
og hvor indholdet sætter spor. Velkommen til 
Surstrømning!

Medvirkende: Signe Barfoed, Hans Holtegaard, 
Lisbeth Knopper, Morten B. Koch, Anders Brink 
Madsen, Camilla Gjelstrup og Holger Østergaard.

Dramatikere: Gertrud Larsson & Åsa Asptjärn

Instruktør: Kasper Sejersen

Scenograf: Laura Rasmussen

Dramaturg: Dorthe S. Bebe

Kunstnerisk leder: Per Smedegaard

Oversætter: Peter Dupont

Lysdesigner: Andrew Tristram

Lyddesigner: Morten Birk

17. – 30. maj 2017 hverdage kl. 19.30 
og lørdage kl. 15.00.

SURSTRØMNING
EN OVERGÆRET DANMARKSSATIRE
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***** Kulturkongen

***** Berlingske Tidende  
***** Kulturkampen, TV2

**** Politiken
**** Kulturkupeen

En genkendelig, hjertevarm og humo-
ristisk historie om et menneske, der 
falder, men som hverken kan, eller har 
lyst til, at lade sig gribe. Her kradses 
i samfundets velfærdsoverflade hos 
Johan, som falder udenfor kassen, 

falder ud af arbejdsmarkedet og bliver 
fanget i et sikkerhedsnet, der ikke 
nødvendigvis kan holde ham. Sygdom, 
paragraffer og tvang, svæver om kap 
med tilgivelse, næstekærlighed og 
broderskab.

Medvirkende: Niels P. Munk,  
Janus Elsig, Betina Grove og  
Marianne Søndergaard

Instruktør: Moqi Simon Trolin

En drøm af en musikforestilling! 
Muser fra alle tider mødes. Et møde 
med fortiden, nutiden og fremtiden. 
Ny dansk dramatik i flot samspil med 
sange fra den danske filmskat. Skue-
spiller-ensemblet De Damer tager 

dig med ind i en verden, hvor kendte 
melodier får nyt liv, mens guder, kvin-
der, mænd, kærligheden og selveste 
demokratiet står for skud. Det bliver 
Hot Hot!

Medvirkende: Jette Sophie Sievert-
sen, Christine Gaski, Iben Dorner, Tine 
Gotthelf, Lene Hummelshøj, Margit 
Watt-Boolsen, Christina Bech og Nina 
Marie Birk. Pianist: Raivis Zandovskis

Instruktør: Mads M. Nielsen

***** Jydske Vestkysten

SKAKMAT 
GÆSTESPIL - TEATRET ST. TV 
1. februar 2017 kl. 19.30.

En humoristisk, rørende og på mange 
måder livsbekræftende fortælling, om 
en mand der udvikler sig fra at være 
et afskåret og ensomt individ, til at 
finde en ny familie.

En historie med meget på hjertet, som 
indeholder et varmt menneskesyn. 
Mennesker har brug for en ”stamme”, 
og stammen behøver ikke nødvendig-
vis være den, vi er født ind i.

En mand der hedder Ove er en humør-
perle med stort hjerte, en forestilling 
der både kan vække latter og trække 
tårer. 

Medvirkende: Ole Sørensen,  
Klaus Andersen, Connie Tronbjerg  
og Gry Guldager

Musiker: Lars Rødbroe

Instruktør: Rasmus Ask

Jagten på den moderne mands 
identitet. En forestilling fyldt 

med skæve stunts, pinligheder 
og humoristiske øjeblikke, der 

bringer det almindelige liv i 
hverdagsperspektiv. Tre vidt 
forskellige dansende mænd 

strækker sig til bristepunktet og 
kaster sig mod deres selvoppustede 

murværker, imens de langsomt og 
usikkert bevæger sig længere og 

længere ud af planken.

Men i forsøget på at puste sig selv 
op, blive større og stærkere - for 

til sidst at have den største borg at 
hoppe i, er manden i sandaler så selv 

blevet den bold, han kaster med?

Medvirkende: Jannik Elkær, 
Kristoffer Louis Andrup Pedersen og 

Simon Beyer-Pedersen

Instruktør: Sigrid Aakvik

STIK MIG EN MUSE  
DE DAMER GÅR TIL FILMEN 
GÆSTESPIL – AGENZY A/S

21. april 2017 kl. 19.30.
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EN MAND DER  
HEDDER OVE 
GÆSTESPIL - TEATRET MØLLEN 
3. - 4. februar 2017, hverdag kl. 19.30, 
lørdag kl. 15.00.

M.I.S. NATTEN LANG 
GÆSTESPIL - DON GNU 
24. april 2017 kl. 19.30.

UDSOLGT



***** Kulturkupeen
**** GregersDH.dk

I en højaktuel tragikomisk Tour-de- 
force igennem Facebooks manipule-
rende og forførende strategier stiller 
forestillingen spørgsmålstegn ved, 
hvilken verden der er den vigtigste: 

den reelle eller den virtuelle? Der 
penduleres mellem tre live-kameraer, 
en loopstation og rollerne The Host 
og The Case i ”The Social Media  
Addicts Charity Show”.

Medvirkende: Mille Maria Dalsgaard

Instruktør: Bombina Bombast

A. Enggaard A/S ønsker tillykke  
med det nye Vendsyssel Teater

Den stormfulde dirigent, Vitus Cor-
nelius Gormsen, arbejder normalt 

kun med de største symfoniorkestre 
og færdes hjemmevant på alverdens 

bonede gulve. Hvordan er han så 
pludselig endt i spidsen for et ama-

tørkor? Er dirigenten virkelig så stor 
en kunstner, som han selv praler af, 

eller er han blot en mislykket stakkel, 
der vil gøre hvad som helst for at få 

dækket sit umættelige behov for 
anerkendelse og rigdom?

Tag med på Vitus Cornelius Gormsens 
desperate færd, hvor han tilsynela-
dende vil gøre alt for at vinde sit liv 

tilbage. Bliv udfordret af Tobias Triers 
nyskrevne tekst og syng-med-musik 
i en totalteaterfortælling, som har 

Trier selv i titelrollen, mens publikum 
spiller den egentlige hovedrolle som 

selve amatørkoret. Ingen eftermiddag 
er ens, og intet går helt som planlagt!

Medvirkende: Tobias Trier

Instruktør: Line Paulsen

**** Kulturshot
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DIRIGENTEN 
GÆSTESPIL - TOBIAS TRIER 
27. april 2017 kl. 19.30.

LOVE LOOP  
- DIRECTOR’S CUT
GÆSTESPIL - SYDHAVN TEATER 
28. april 2017 kl. 19.30.

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

Hverdage:  9.00 - 17.30
Lørdag:  10.00 - 14.00
Søndag:  13.00 - 16.00

HYUNDAI IONIQ
- FREMTIDEN STARTER HER

VISES I SAMARBEJDE MED/HOS 
PIXLART I ØSTERVRÅ



 
 

Ungdomsforestilling

En gyselig komedie i nonverbal 
Rakkerpakstil med masser af skæg 
slapstick, præcis timing, kropskomik, 
musikalitet og selvfølgelig med en 
uovertruffen finale i slow-motion. 
Filmgysets mester Alfred Hitchcock 
bliver hyldet i dette remake af hans 
absolutte hovedværk ”Psycho” fra 
1960.

Medvirkende: Susanne Bonde, 
Jesper Pedersen, Thomas Dinesen  
og Niels Peter Kløft

Komponist: Thomas Dinesen

Instruktør: Niels Grønne

PSYCHO - STREET CUT
GÆSTESPIL -  DANSK RAKKERPAK 

22. april 2017 kl. 13.00 

TEATER FOR  
                BØRN & UNGE

Fra 4 til 10 år

Askefis må drage afsted mod kæmpens 
gård for at befri sine 6 brødre og deres 
prinsesser. Eventyr med ægte heltemod 
– om at have hjertet på rette sted og at 
kunne finde frem til en andens hjerte, 
selvom det er gemt langt, langt væk.

Medvirkende og dukkeførere: Margit 
Watt-Boolsen og Kenneth Andersson

Instruktør: Folmer Gry Kristensen

Fra 3 til 8 år

Børnene bliver inviteret til Kina, i 
den kinesiske Kejsers slot. En poe-
tisk historie om ”skønheden i det 
enkelte”, som bliver fortalt musi-

kalsk og eventyrligt. H. C. Andersens 
eventyr danner midtpunktet for en 

historie, hvor børnene får mulighed 
for at have indflydelse på forløb og 

handling.

Medvirkende:  
Henrik Rosenquist Andersen

 

Fra 3 til 8 år

Man bliver høj af spaghetti, siger de 
to lange. Og så koger de spaghet-
ti efter alle kunstens regler. Deres 
nabo, der ikke er spor høj, men lille, 
tyk og forfærdelig sulten, vil gerne 
spise med. En sød og hjertevarm hi-

storie om uforenelige størrelser, der 
trods alt finder sammen. Om der er 
musik i denne lille perle? Masser, og 
tre aktører der spiller den selv. 
 
Medvirkende: 3 personer

Instruktør: Søren Ovesen

SPAGHETTI
GÆSTESPIL - TEATERGRUPPEN BATIDA 
20. maj 2017 kl. 13.00
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KÆMPEN SOM IKKE 
HAVDE HJERTE I LIVET
GÆSTESPIL -  SYDDJURS EGNSTEATER 
4. marts 2017 kl. 13.00

NATTERGALEN 
GÆSTESPIL - ANDERSENS  
KUFFERT TEATER 
18. marts 2017 kl. 13.00

SE  OGSÅ LOVE LOOP 
SIDE 40 OG  

NATTEN MED NINA 
SIDE 48



 

            

            
            
         

         
  
           

En torsdag om måneden giver 

røvfuld til Hjørrings unge publikum. 
lokale talenter med dem udefra. Her får 
flabet blanding af: 

: 

 12a       vt12a 

       

PS: Arrangementerne 
plejer at vare ca. 

halvanden time, og alle 

begivenheder slås op påå 
Facebook 1 uge før de 
afholdes. 

 

            

            
            
         

         
  
           

En torsdag om måneden giver 

røvfuld til Hjørrings unge publikum. 
lokale talenter med dem udefra. Her får 
flabet blanding af: 

: 

 12a       vt12a 

       

PS: Arrangementerne 
plejer at vare ca. 

halvanden time, og alle 

begivenheder slås op påå 
Facebook 1 uge før de 
afholdes. VENDSYSSEL TEATER  45

Hvad?  Vendsyssel Teaters  kuturelle tilbud til unge mellem 15 og 25 år.Hvor?  Banegårdspladsen 4Hvornår?  Én torsdag om måneden kl. 20.00
Pris?  Som regelen flad 20’er
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Vi viser mange forskellige slags forestillinger: 

Ordløse forestillinger, musikforestillinger og danseforestil-
linger – samt komiske, poetiske, eventyrlige og magiske 
forestillinger.

Børneforestillingerne deles op efter alder. 

Forestillinger for børnefamilier vises på lørdage. Nogle af 
forestillingerne er også velegnede til f.eks. flygtninge-
børn, der endnu ikke forstår dansk.

Småbørnsforestillinger for daginstitutioner spilles på Vend-
syssel Teater, samt på turné forskellige steder i Vendsyssel 
– på Sindal Skole, Motel Nordsøen i Hirtshals, Østervrå 
Idræts- og Kulturcenter og Sæby Kulturhus. 

Daginstitutionerne tegner abonnement til tre forskellige 
forestillinger pr. sæson.

Skoleforestillingerne deles op efter klassetrin. Hjørring 
Kommune donerer både teaterbilletter og buskørsel til 
skolebørn, så alle børn i 2. klasse, 4. klasse, 6. klasse og 
8. klasse får en teateroplevelse. Enten til forestillinger på 
Vendsyssel Teater eller til forestillinger arrangeret af tea-
terforeningen Hjørring Teater på Vendelbohus.

Vendsyssel Teater samarbejder også med de andre af 
kommunens kulturinstitutioner omkring arrangementer 
for børnefamilier. 

For eksempel Kulturfrikadellen, som er et tilbud til de 3 - 6 
årige og deres familier. Her kombineres en kulturoplevelse 
i børnehøjde med spisning.

Løssalgsprisen for en børnebillet er 100 kr. – for en voksen-
billet 110 kr. 

KØBER DU ET 10-TURS KLIPPEKORT, ER PRISEN KUN  
50 KR.  PR. FORESTILLING, UANSET OM DET ER TIL ET 
BARN ELLER EN VOKSEN.
Vendsyssel Teater får mere plads til børneteaterforestillin-
ger i det nye teater. 

Så hold udkig på vendsyssel-teater.dk.

  

& DRAMASKOLE 
Vendsyssel Teater og Hjørring Musiske Skole tilbyder dra-
maundervisning for de 9 – 18 årige i Hjørring Kommune.  

Undervisningen foregår i Hjørring Musiske Skoles drama-
lokale, og læreren er skuespiller og formidler Lina Franke 
Hedegaard. Hvis sæsonen indeholder en relevant fore-
stilling, er det intentionen, at eleverne også får en fælles 
teateroplevelse på Vendsyssel Teater.

Tilmelding på denmusiske.dk

& SOMMERFERIETEATERSKOLE
Sommerferieteaterskole for de 8-13 årige 
Mandag-fredag i uge 27 - den første uge i sommerferien.

Læs mere på vendsyssel-teater.dk

VENDSYSSEL  
TEATER & BØRNENE
VENDSYSSEL TEATER PRÆSENTERER  
OGSÅ TEATER FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER.
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-  V I  ER MINDRE END DU TROR!  -  RUBIEN.DK



Teater Talent Vendsyssel er et to-årigt grundforløb for unge 
mellem 15 og 20 år. De undervises 10 timer om ugen - ved 
siden af deres øvrige uddannelse. Ved optagelsesprøven i 
sommeren 2016 blev der optaget 10 elever.

Teater Talent Vendsyssel samarbejder med Hjørring Musiske 
Skole, Filmmaskinen i Frederikshavn og PixlArt i Østervrå. 

Uddannelsen støttes af Børns møde med kunsten.

Uddannelseslederen er skuespilleren og instruktøren  
Pia Mourier. 

Kontakt: pia@vendsyssel-teater.dk

- EN DEL AF VENDSYSSEL TEATER
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TAK TIL VENDSYSSEL  
TEATERS  

SPONSORER
 

Repremiere 25. – 28. januar hverdage kl. 19.30,  
lørdag kl. 15.00

NATTEN MED NINA
Fra 14 år

Et spil om menneskelige relationer på godt og ondt. 

7 venner mødes i et sommerhus for at hjælpe den ene  
- pigen Nina. ”Hvorfor ender folk altid med at skrige?  
Som om jeg antænder det værste i alle mennesker. Som  
om jeg er en atombombe. Smuk når paddehatteskyen hæ-
ver sig mod himlen. Men dræbende for alle dem, der  
er i nærheden.”

Kan du påstå, at du kender en person til bunds, blot fordi 
du har kendt vedkommende i længere tid end andre har? 
Denne påstand bliver sat på en hård prøve i sommerhuset. 
For hvem manipulerer med hvem, når det kommer til styk-
ket? Og hvorfor er de der egentligt?  Er det i virkeligheden 
for egen vindings skyld?

Pris: 60 kr. 

Skrevet specielt som afgangsforestillingen for Teater Talent 
Hjørring 14/16. 

Forfatter: Mads Nygaard

Medvirkende: Teater Talent Hjørring 

Instruktør: Pia Mourier 

Foto: Andreas Christiansen



& DRAMATURGIAT

 - et rådgivende organ, der er med til at tilrettelægge 
repertoiret og teatrets kunstneriske profil

Instruktør Lærke Reddersen

Teateranmelder Anne Middelboe Christensen

Instruktør Jacob Schjødt

Skuespiller Jørgen Bing

Instruktør Morten Hovman

Kunstnerisk chef Peter Schrøder 

Teaterdirektør Lars Sennels

& BESTYRELSE

Henrik Jørgensen - Formand

Bjarne Kvist - Næstformand

Sven Bertelsen

Frode Thule Jensen

Britta Graae

Ole Peter Christensen

Hans Kristian Didriksen

Karin Andersen

Martin R. Søndergaard

& VENDSYSSEL  
TEATERS VENNER

- en støtteforening for Vendsyssel Teater

Formand: Karin Andersen

Årligt medlemskontingent: 100 kr.

Se mere på vendsyssel-teater.dk

Matti Daniel Haar Olesen
Lene Thode Ostenfeld 
Pia Mourier 
Martin R. Søndergaard

Peter Schrøder 
Pernille G. Laursen 
Lars Sennels
Michael Simonsen 

Dagmar Johansen 
Bente Worm
Marie Laub 
Tina Horsholt 

Helle Løchte
Sylle Christiane Hyttel
Michael Sørensen  
Frank Thomsen (ej tilstede)

& BILLETTER
EGENPRODUKTIONER OG GÆSTESPIL
Løssalg .......................................................................... 205 kr  
(Niels Klims underjordiske rejse: 255 kr)

Abonnement ................................................................ 155 kr 
((Niels Klims underjordiske rejse: 205 kr)

Gruppepris min. 10 personer ...................................... 165 kr  
((Niels Klims underjordiske rejse: 215 kr)

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

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

Løssalg, barn op til 15 år .............................................100 kr.

Klippekort med 10 klip  ...............................................500 kr.

BILLETKØB:
Køb direkte på vendsyssel-teater.dk

eller send en mail til 

teater@vendsyssel-teater.dk

eller ring på  98 92 47 11 
hverdage kl. 10 - 15

eller kom forbi billetkontoret i det nye teater!

 
Vi reserverer gerne handicapvenlige pladser og  
teleslyngeudstyr. Bare ring!
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TOG- OG  BUSSTATION

METROPOL

P

P

P

PARKERING  
& PLACERING
Vendsyssel Teater 
Banegårdspladsen 4,  
9800 Hjørring

- lige ved Hjørring Banegård og Busterminal

TEATRETS FASTE PERSONALE
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Vendsyssel Teaters åbningsmagasin 2017. Oplag: 125.000.  
Husstandsomdeles i Nordjylland. Tryk: Nordjyske Medier A/S. Idé og layout : Ebbe Rubien & Partners.  

Interviews: Anne Middelboe Christensen. Foto: Tao Lytzen m.fl. Redaktion: Pernille G. Laursen

Vendsyssel Teater
Banegårdspladsen 4,  
9800 Hjørring

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

SE FLERE BILLEDER OG LÆS  
DE KOMPLETTE INTERVIEWS PÅ  
VENDSYSSEL-TEATER.DK


