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GODE OPLEVELSER
FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE
I FREDERIKSHAVN
TEATERFORENING

Velkommen til sæson 2022/23
- det bliver på alle måder stort...
Teater
Man behøver tre ting for at spille teater!
Scenen/teknikken - skuespillerne og publikum.
Ingen er mere vigtig end de andre - sammen skabes magien.
Teater skal ses med hjertet.
Vi vil gerne forstyrre, forføre og fornøje.

Bestyrelse
Formand Lilly Pedersen
Tlf.: 24 46 86 89
lipe9900@gmail.com

Forestillinger
Fra Skjern til Varnæs
Vinden i Piletræerne
Blinkende lygter
Den poetiske raptus
Grethe Ingemann
Sommer i Tyrol
Mine forældres ting
Niels Bohr´s København
24 julekalendersange
Kære far
Lene Siel
De tre musketerer
Til ungdommen
Eksmænd
Robin Hood
The King
Doppler
Koppel og Søn
The Visit
Karen-Marie Lillelund

Kasserer
Bente Olesen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Erik Salling næstformand
Betty Rode
Linda Steengaard sekretær
Bente Bonnevie
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Kære
teatergængere
I sidder nu og læser Frederikshavns Teaterforenings program for den kommende sæson. Igen er programmet
fyldt med spændende tilbud med masser af oplevelser
for øjne, ører og sind.

“Af indtryk jeg er blevet givet, de bli´r i mig resten af
livet”!
Bedre kan beskrivelsen af store oplevelser ikke siges.
Jeg er sikker på, at netop teater og andre kulturoplevelser kan, når de er bedst, give os denne følelse.

Et sådant program bliver ikke til at sig selv. Der er mange timers arbejde før det kan offentliggøres. Her skylder
vi bestyrelsen og dets medlemmer stor tak for det arbejde de udfører til gavn for os alle.

For os alle er det livsbekræftende at kunne deltage og
medvirke til at vi har en kommune med et mangfoldigt
og spændende kulturliv. Kultur og fritidsaktiviteter er
det kit der binder os sammen som borgere. Ingen andre
kommunale aktiviteter kan på samme måde få os til at
føle stolthed, indlevelse og samhørighed som netop kultur og fritidsaktivitet kan og gør.

Det er netop den gejst og ildhu der gør jeg har valgt at
arbejde med kulturen i mit politiske virke. Uanset om det
handler om teater, musik, kunst, film, sport, motion etc
mærker man samme gejst og ildhu blandt bestyrelserne
og de aktive brugere af tilbuddene. Det er da livsbekræftende at kunne bidrage, bare lidt, til at skabe så gode
forhold til alle dem der yder, for at vi andre nyder.

Jeg vil ønske Frederikshavns Teaterforening en god sæson 2022/23 og en god vind med arbejdet fremover.

Jeg vil citere fra en sang Poul Dissing har indspillet om
de natur og menneske oplevelser han fik under et besøg
på Grønland. Han synger blandt andet:

Med venlig hilsen
Kurt Kirkedal Jensen
Næstformand i Kultur-og Fritidsudvalget
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Fra Skjern til Varnæs
Musikalsk blik på Matador

En musikalsk fortælling
om hele Danmarks
Tv-serie

MEDVIRKENDE / MANUSKRIPT
Nicolaj Cornelius
INSTRUKTION
Sune Svanekier
MUSIKINDSPILNING
Kenneth Sichlau
TEKNISK AFVIKLING
TekTeam
GRAFIK
Weigang Photography
VARIGHED 100 min.
Der kan købes kaffe og kage mm.
I forestillingen Fra Skjern til Varnæs
inviterer Danmarksmesteren i Matador, sanger og skuespiller Nicolaj
Cornelius, publikum med bag kulisserne i én af Danmarks mest berømte Tv-serier – nemlig Matador.

Forestillingen tager dog hele tiden
sit udgangspunkt i den musik, der
benyttes i Tv-serien, da disse sange
og melodier er meget betydningsfulde for historien og stemningstilstanden.

Med en malerisk fortælling og en
levende beskrivelse af Tv-seriens
elskede karakterer, rejser han fra
familie til familie i Korsbæk og fortæller små, morsomme anekdoter
fra filmoptagelserne, den endelige
serie og om sine møder med nogle
af de skuespillere, der medvirkede.

SØNDAG SEPTEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

11. 2022 15.00 125,- 150
SÆBYGAARD SLOT

MANDAG SEPTEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

12. 2022 15.00 125,- 150
RÅDHUSCENTRET FREDERIKSHAVN
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Vinden i Piletræerne
Familieteater af Kenneth Grahames
UDBYDER Teater Next
MEDVIRKENDE / MANUSKRIPT
Michael Slebsager, Sara Line Møller Olsen, Peder Holm Johansen,
Med flere
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Christian Dahlberg , Kenneth Grahame , Christian Bergman
Kirsten Brink, Anders Leth Jensen,
Mads Stagis, Kirsten Brink, Per O
VARIGHED
1 time 35 min. inkl. pause
Forestillingen er i samarbejde med
Nordjyske Bank

Glæd jer til en elsket klassiker om
venskab, loyalitet, åbenhed og tolerance i en helt ny musikalsk teaterforestilling for hele familien. Muldvarp forlader sit ensomme mørke
hjem og finder sammen med den
venlige Rotte, der lever i brinken
ved den store flod. Rotte lærer ham
bl.a. om Vildskoven og de farer der
er i den. Deres ven Tudse er ikke
særlig eftertænksom, men meget
passioneret af biler i høj fart. Faktisk så passioneret, at Tudse ikke

forstår de konsekvenser, som følger
med. Han er tæt på at slå andre og
sig selv ihjel. Muldvarp og Rotte begiver sig ind i Vildskoven for at rådføre sig med den mystiske Grævling. Sammen sætter de sig for, at
hjælpe deres ven.

SØNDAG SEPTEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

25. 2022 15.00 125,- 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

5

NG
RI

PE

SVØMNING
RELAX
FITNESS

LIG
BO

Lokal
rådgivning
der kommer
hele vejen
rundt

INVEST
E

Annoncører

N SIO N
A
UN
SA D
LES PBA
ÆL DAM
F
R OG
STO

Book
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ÅBNINGSTIDER
1. september - 31. maj.

Vi er klar til at rådgive dig om bolig, pension, investering, forsikring
og alt andet, der vedrører din daglige økonomi.
Tag et uforpligtende møde med os.

Svømmehal
Mandag - Onsdag - Fredag ...6.00 - 21.00
Tirsdag - Torsdag ...................6.00 - 16.00
Lørdag ....................................8.00 - 17.00
Søn- & Helligdage ..................9.00 - 17.00
Relax og Fitness (aldersgrænse 16år)
Hverdage................................6.00 - 21.00
Lørdag ....................................8.00 - 17.00
Søn- & Helligdage ..................9.00 - 17.00
1. juni - 31. august.

Svømmehal - Relax - Fitness
Hverdage................................6.00 - 18.00
Lørdag ....................................8.00 - 17.00
Søn- & Helligdage ..................9.00 - 17.00

Marianne
Nordmann
9870 6002

Peter
Madsen
9633 5170

Kirsten H.
Poulsen
9633 5437

Martin
Madsen
9870 6009

Søren
Jepsen
9633 5167

Frederikshavn

Parallelvej 8 · 9900 Frederikshavn
www.svommehal.frederikshavn.dk
Tlf. 98 45 88 00

Tlf. 9870 6000 • nordjyskebank.dk

6

Blinkende lygter
Drama og folkekomedie

Baseret på Anders Thomas
Jensens film fra 2000

UDBYDER
NørregadeTeater og Teater 2
MEDVIRKENDE
Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, Jakob Højlev
Jørgensen, Christina Bech, Kristian
Boland og Frank Rubæk
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Frank Rubæk, Vivian Nielsen
VARIGHED 2 timer og 10 min. inkl.
pause

Her er den forrygende og skæve historie om den lille bande småkriminelle, Torkild, Peter, Arne og Stefan,
som aldrig har haft det store held
med sig.
Da Thorkild fylder 40 år, beslutter
han sig for, at nu skal det være slut

med at leve på den måde, men han
er nødt til lige at lave et sidste job
for bagmanden ”Færingen”. Ved
hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lykkes det de fire venner
at komme i besiddelse af en kuffert indeholdende flere millioner af
Færingens penge. Kufferten bliver

deres billet væk fra det kriminelle
miljø - ud i det mørke udkants-Danmark, og deres møde med de sære
eksistenser, som lever der, hvor den
lille banden må forsøge at passe
ind.

SØNDAG

OKTOBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

2. 2022 19.30 A&B 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL
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Den poetiske raptus
Af Ernst Bruun Olsen
Om Holberg, teatertosser og kulturpolitik
UDBYDER
Folketeatret
MEDVIRKENDE
Marie Louise Wille. Anders Juul,
Tom Jensen
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Geir Sveaass, Kasper Wilton, Mette
Borg, Ninette Mulvad, Geir Sveaass
Marianne Nilsson, Jeanette Binderup-SchuItz

Vi fejrer 300 året for dansk teater
med dette pragtfulde teaterstykke,
Pietismen har med Frederik den
4. ved magten kastet mørke over
København, hvor den dogmatiske
protestantisme råder i en stadig
stærkere alliance mellem konge
og kirke. På teatret i Lille Grønnegade hersker der dog ufortrødent
liv og glade dage under ledelse af
den franske, flamboyante og fremsynede Monsieur Montaigu samt

teatrets førstedame, Madame Montaigu.
I embedsboligen i Fiolstræde sidder Ludvig Holberg og holdes med
selskab af husholdersken Madam
Gelskirchen. Holbergs satiriske
heltedigt Peder Paars er netop udkommet, og er, ifølge Holberg, misforstået af en håbløs anmelderstab
tynget af tidens åndløshed og mangel på humor.
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FREDAG

OKTOBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

14. 2022 19.30 A&B 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

Grethe Ingemann
Ta´ mig som jeg er

Et sandt og kærligt portræt,
fortolket smukt af Trine Pallesen og
levende orkester

UDBYDER
Jangmarks Agentur
MEDVIRKENDE
Trine Pallesen, Sofie Pallesen
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Mathias Grove Madsen
PIANIST OG KAPELMESTER
Anna Panduro dramatiker
VARIGHED 2x45 min. inkl. pause

Grethe var ikke bare en af Danmarks absolut største sangerinder
gennem tiden, hun var også eminent til at fortolke teksterne på en
troværdig og inderlig måde. Hun
var sjov og levende og fik datidens populære orkesterledere ud
på kanten af stolene, da hun ved
et tilfælde allerede som 17-årig

hoppede fra strømpefabrikken på
Amager og ind på scenen. En aften, hvor Grethe sang med Jørn
Graungaards orkester, sad Jørgen
Ingmann blandt publikum, og de
blev stormende forelskede. Hurtigt
blev Grethe og Jørgen par nr. 1 i
dansk popmusik, og det toppede,
da de sammen vandt det Internati-

onale Melodi Grand Prix i 1963 med
“Dansevise”.Det er en forestilling,
der fortæller om Grethes liv på godt
og ondt, om turene på landevejen,
om kærligheden, om en tid der forandrede sig drastisk i dansk musik
og i Grethes liv, om nedturen og om
alt for mange bajere, der satte en
stopper for det hele. Grethe døde
allerede, da hun var 51 år.

www.park-blomster.dk
• Buketter
• Dekorationer

Åbningstider
Man - Fre: 8.30 - 17.30
Lørdag: 8.00 - 12.00
Søndag: Lukket

• Plantestyling
• Bryllupsbinderi
• Begravelsesbinderi

PARK Blomster

• Vin & chokolade

Tlf. 98 42 10 52

L.P. Houmøllers Vej 21
9900 Frederikshavn
salg@park-blomster.dk
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LØRDAG

OKTOBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

29. 2022 16.00 A&B 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

Sommer i Tyrol
En fest for hele familien

Efter Oskar Blumenhals og
Gustav Kadelburgs lystspil

UDBYDER
Folketeatret
MEDVIRKENDE
Karsten Jansfort,
Søren Hauch-Fausbøll,
Troels Malling,
Meike Bahnsen og mange flere
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Mathias Grove Madsen
KAPELMESTER
Nikolaj Heymann
MUSIKERE
Tom Bilde og Niels Søren Hansen

Folketeatret puster igen støvet af
en kendt og elsket operette: Denne
gang rejser vi til de østrigske alper
til en munter SOMMER I TYROL. Her
klinger de kendte og elskede toner
fra sange som Ja, ja, ja – nu kommer jeg og Man kan jo ikke gøre
for at man har charme, mens der
på gæstgivergården “Den hvide
hest” hersker en stemning af rent
halløj på tyroler-hotellet. Overtjener
Leopold har forelsket sig i værtinden Josepha, som er forelsket i
undertøjsfabrikanten Sülzheimer,
som mest er forelsket i sig selv,

indtil han møder den charmerende,
læspende Clara. Amorinerne flyver
forvildede rundt over alpetoppene
og vikler sig ind i en tvist mellem
de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Møller om, hvorvidt den
nyopfundne
undertøjs-heldragt
skal knappes fortil eller bagtil. Først
da selveste Kejser Franz Joseph
træder til, finder både knapper og
kærlighed deres rette plads. Det er
tilladt at nynne med på de kendte
toner – og latteren vil springe mellem sæderne.

VARIGHED 2 timer og 20 min. inkl.
pause

FREDAG

NOVEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

11. 2022 19.30 A&B 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL
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Annoncører

50%
RABAT !

• Læsøpakken : 2 x overnatning, 2 rt. menu, 2 x morgenbuffet, dagstur færgebillet, gratis kaffe.....fra kr. 845,-/ p.p
• “2 på toppen” : 2 x overnatning, 2 rt. menu, 2 x morgenbuffet, frokost Pakhuset, entre museum...fra kr. 845,-/ p.p

BEST WESTERN Hotel Herman Bang Tlf: 9842 2166 Besøg os på: hermanbang.dk

Vi skaber
Rum til udvikling
i Frederikshavn
Rum til udvikling

Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S
Kattegat Silo - Silovej 8 - Frederikshavn - Tlf. 70 10 05 15 - www.fme.dk
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Mine forældres ting
Af Gilla Cremer
Smukt og rørende om at tage afsked
Kystmuseet og Frederikshavn Teaterforening præsenterer:
En kvinde skal rydde sine forældres
hus efter deres død. Huset er fuld
af ting fra kælder til kvist. Alle tingene har en historie, men hvad skal
smides ud? Man kan jo ikke gemme alt.

SØNDAG NOVEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

27. 2022 15.00 125 100
BANGSBO MUSEUM - HOVEDBYGNING

‘Mine forældres ting’ handler om de
følelser, vi har for ting. Hvor svært
det er at give slip på genstande,
som vi føler noget for. Vi forbinder
nogen og noget med tingene, men
hvor mange ting har et menneske

Virksomhedsvej 2 · 9900 Frederikshavn · Telefon 98 42 38 00 · www.hjkontorcenter.dk
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brug for? Og hvor lidt er nok?
Sandheden er, at alt der er til overs
fra livet, kan smides ud.
UDBYDER
Teatret ved sorte hest
MEDVIRKENDE
Anja Owe
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Thomas Howalt, Gilla Cremer, Anja
Owe
Prisen er inkl. kaffe og kage

Niels Bohr´s København
Af Michael Frayn
UDBYDER
Det Kongelige Teater
MEDVIRKENDE
Karen-Lise Mynster, jens Jørgen
Spottag, Mikkel Arndt
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Anja Behrens, Steffen Aarfing,
Troels Munk II
VARIGHED 2 timer og 40 min. inkl.
pause

I anledning af 100-året for Nobelprisen i fysik til Niels Bohr og Videnskabsår22.
Et skæbnesvangert møde mellem
Bohr og Heisenberg.
Et intenst kammerspil om venskab
og videnskab, fysik og politik, ansvar og skyld.
Under besættelsen, i efteråret
1941, opsøgte den tyske atomforsker og leder af nazisternes atomenergi-projekt Werner Heisenberg
sin kollega og gamle ven Niels Bohr
og dennes hustru Margrethe i Kø-

benhavn. Heisenberg og Bohr havde allerede i 1920’erne arbejdet tæt
sammen i deres fælles forskning og
i gensidig fascination.
Baseret på disse historiske begivenheder lader den store, britiske dramatiker Michael Frayn de
tre mødes igen efter døden, med
spørgsmålet: Hvad skete der den
aften i 1941 hjemme hos Bohr?
Hvorfor kom Heisenberg? Ville han
lokke informationer ud af Bohr?
Hvori bestod deres indviklede, nærmest far-søn-relation? Og er det

overhovedet muligt at nærme sig
sandheden om dette møde?
Den Reumertvindende instruktør
Anja Behrens griber fat om Frayns
eksistentielle drama om fysik og
menneskelige ambitioner og lader
alle disse uopklarede spørgsmål
løbe som dramatisk motor i et fascinerende verdensdrama. For bag
de tre afdøde i krigens ubarmhjertige skygge ligger detoneringen af
atombomben.
Med uvurderlig sparring fra Niels
Bohr Institutet.
TORSDAG DECEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

8. 2022 19.30 A&B 430
DET MUSISKE HUS - STORE SAL
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Julekoncert for alle
- kom og syng med

24 julekalendersange for
hele familien

”Alletiders Julekalendersange” er
en julekoncert for hele familien...
Børn, forældre og bedsteforældre,
der alle hver især kender og har
deres favoritter af de mange julekalender sange, der har været gennem tiden, og hvoraf størstedelen
af blevet en fast del af højtidens
musikalske repertoire.
Oplev bl.a. sangene fra
”Juleønsket”, ”Julefeber”,
”Tinkas Juleeventyr”,
”Absalons Hemmelighed”,
”Nissebanden”, ”Jul på slottet”,
”Pyrus”, ”Jul i Gammelby”,
”Jesus og Josefine”,
”Torvet”, ”Juletestamentet” m.fl.

Voxmeter 2021, danskernes foretrukne bank: Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

Danskernes
foretrukne bank
12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere ansvarlige
Hos Arbejdernes Landsbank rådgiver vi
vores kunder ud fra vores sunde værdier.
S E M E R E PÅ A L - B A N K . D K

Danmarksgade 67 | 9900 Frederikshavn | frederikshavn@al-bank.dk
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MEDVIRKENDE
Kaja Brüel og Ole Kibsgaard og
lokalt børnekor

Bemærk tidspunkt
SØNDAG

DECEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

18. 2022 11.00 125,- 430
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

Kære far
- et sidste farvel
UDBYDER
Louise Schouw teater
MEDVIRKENDE
Ulver Skuli Abildgaard og
Ulla Abildgaard
Omfattet af Garantiordningen
VARIGHED
50 min. uden pause
I samarbejde med SIND
Frederikshavn og Læsø

Rå og poetisk forestilling om menneskelig afmagt og skyld.
En familiefar flygter hjemmefra i
forsøget på at forstå hvorfor hans
voksne datter har begået selvmord.
I et mareridtsagtigt virvar af følelser
og vrede, forsøger han at retfærdiggøre sig, da hans afdøde datter
pludselig vågner op i hans bevidsthed.

Forestillingen er baseret på et virkeligt selvmordsbrev, og sætter
fokus på selvmord og selvmordsforsøg, der hvert år berører 30.000
danskere.
En grotesk og musisk kommentar
til jagten efter identitet og mening.

Citat:
“Hvordan er det egentlig vi har levet vores liv, jeg troede vi havde det
godt. Men det havde vi åbenbart
ikke. Vi havde det åbenbart helt af
helvede til, helt fuldstændig af helvede til”

Bemærk tidspunkt
TIRSDAG

JANUAR

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

200
10. 2023 13.45 +125,gebyr
FREDERIKSHAVN GYMNASIUM
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Lene Siel
- synger kirkerummet op
UDBYDER/MEDVIRKENDE
Lene Siel og
Carl Ulrik Munk-Andersen
Efter flere udsættelser og aflysninger, så er det nu – vi glæder os til
at kunne præsentere Lene Siel i
hendes hjemby med hendes smukke sange og der vil være fantastisk
akkompagnement af Carl Ulrik
Munk-Andersen.
Lene Siel vil tage os med i hendes
univers af smukke sange, og måske er vi heldige at der kommer en
overraskelse med.
Vi får lov til at nyde tonerne fra den
smukke kvinde som vi alle kan
være stolte af.

Forestilingen fortsætter på BULL
Når tæppet går ned, og klapsalverne stilner af, sørger vi
for den bedste kulisse at slutte aftenen af i. På BULL finder
du alt, hvad du skal bruge for at fordøje forestillingen.
Her er atmosfære, specialøl, fadøl og hygge i hanerne.
Hvis du helt glemmer tid og sted, så husk, at vi på
Hotel Jutlandia altid har et værelse klar til dig. Vores
lobby lounge er åben 24 timer i døgnet. Nyd de skønne
omgivelser, et godt glas vin eller en latte.

MANDAG

JANUAR

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

16. 2023 16.00 180,- 300

På glædeligt gensyn.
Bull • Hotel Jutlandia • Havnepladsen 1 • Frederikshavn • www.hotel-jutlandia.dk

FREDERIKSHAVN KIRKE
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Figaros de tre musketerer
- én for alle, alle for én og tre for en tier

Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle
helte. Alexandre Dumas’ klassiske
fortælling “De tre Musketerer” rummer det hele. De tre musketerer,
Porthos, Athos og Aramis, franske
elitesoldater ”with a license to kill”,
opdager et ondskabsfuldt komplot,
der skal vælte den franske trone.
De tager den unge D’Artagnan under deres vinger, og sammen kaster
de fire helte sig ud i kampen for at
afsløre komplottet og redde ikke
bare den franske trone og Dronning
Annas ære og ægteskab, men hele
Europas fremtid.

Historien rummer, ud over de 4 helte, den franske Kong Louis 13. og
Dronning Anna, skurken Rochefort,
den onde spion Milady de Winter,
den magtfulde kardinal Richelieu
og mange flere. I denne sværdvægter af en forestilling spilles, synges
og danses alle disse roller i fuld
scenografi, lys og kostumer af Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen, Hans
Dueholm og Allan Dahl Hansen. Figaros og Den Ny Operas opdaterede udgave af “De tre Musketerer”
tilsættes kendte hits fra opera, operette og musical og krydres med
masser af komik.
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UDBYDER
Figaros
MEDVIRKENDE
Hans Dueholm, Kristian Jensen,
Lisbeth Kjærulff og Allan Dahl
Hansen
VARIGHED
130 min. inkl. pause

SØNDAG

FEBRUAR

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

5. 2023 16.00 B

200

DET MUSISKE HUS - STORE SAL

Til ungdommen
Af Linn Skåber
UDBYDER
Teater V Production
MEDVIRKENDE
Lue Støvelbæk, Malaika Berenth
Mosendane, Lukas Toya, Nanna
Eide, og Thomas Diepeveen
ISCENESÆTTELSE, OVERSÆTTELSE OG BEARBEJDNING
Pelle Koppel
Omfattet af Garantiordningen
VARIGHED
80 min. uden pause
TIL UNGDOMMEN er skabt ud fra
biografiske historier fra teenageres
egne liv. Med humor og eftertænksomhed fortæller forestillingen om
tiden mellem barndom og voksenliv.

Hvor længe er man barn, og hvordan bliver man egentlig voksen?
Hvad tænker vennerne? Hvorfor
forstår de voksne ikke? Længes vi i
virkeligheden alle, på tværs af alder
og generationer, efter det samme?

Monologerne handler om alt og intet i en sær, sjov, sårbar og vigtig
tid. Om kærester, forældre, venner,
kroppens forandring, sygdom, søskende, seksualitet og meget mere.

NYD EN LÆKKER
MIDDAG I GODT SELSKAB
Det Gule Pakhus rummer både sjæl og en
historie, som går langt tilbage i tiden. Her skaber
de fritlagte bjælker og udsynet til den gamle
vinkælder en hyggelig og afdæmpet atmosfære.
Kig ind eller ring og bestil
bord på telefon 20 69 32 82

MANDAG

FEBRUAR

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

13. 2023 13.45 60,- 430
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

TORDENSKJOLDSGADE 14 ∙ FREDERIKSHAVN
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Eksmænd
- sku´vi se at komme videre

Af Vase og Fuglsang

UDBYDER
FOLKETEATRET
MEDVIRKENDE
Niels Ellegaard og
Henrik Lykkegaard
VARIGHED
1 time og 30 min. uden pause

En glohed lufthavn i Nordspanien.
Kø ved security. Du har tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render
du ind i en irriterende, selvfed og
stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... for det
var ham, der Iøb med din kone!

Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds rejse gennem
Europa på slidte dæk og halvtom
tank. De to har absolut intet til fælles...på nær: Rygproblemer, manglende stedsans, en eks-kone og en
tætpakket midtvejskrise i bagagen.

Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning fortsætter Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb
på Folketeatret. Denne gang i en
nyskrevet road comedy om afveje
og omveje, sandheder og løgne.
FREDAG

MARTS

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

3. 2023 19.30 A&B 350
DET MUSISKE HUS - STORE SAL
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Robin Hood
Familieforestilling for alle

Eventyr i Sherwood skoven
af Ken Ludwig

UDBYDER
Folketeatret
MEDVIRKENDE
Christoffer Læssø, Marie Bach
Hansen, Jesper Riefensthal, Jon
Lange, Louis Bodnia Andersen,
Josefine Tvermoes, Mathias
Sprogøe Fletting,
Morten Christensen og Jullie
Hjetland

Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og humoristisk
version af den kendte fortælling
om Robin Hood og hans bande,
som huserer i Sherwoodskoven og
stjæler fra de rige for at give til de
fattige.

tingham, som aldrig har held med
at fange Robin, den grådige Prins
John, som misbruger sit job som
vikar for sin bror, Kong Richard og
ikke mindst Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en bueskydningskonkurrence.

Der er både eventyr, romantik og
slåskampe og en ærlig harme over
social ulighed på spil i Robin Hood,
og mange af de elskede figurer og
scener, som vi husker, er også med:
Den ikke helt fromme Broder Tuck,
den stærke lille John, som er mester i stokkekamp, Sheriffen af Not-

Vi oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til bevidst, ung
mand, der tager ansvar for at ændre samfundets uretfærdigheder.
Hvis vi ikke hjælper hinanden, er vi
ilde stedt.

SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Henrik Lykkegaard
Frede Gulbrandsen
Julie Forchhammer
Emilie Roos
VARIGHED
2 timer og 10 min inkl. pause
Forestillingen er i samarbejde med
Spar Nord

LØRDAG

MARTS

KLOKKEN

11. 2023 16.00

BØRN 125,- MAX PERS.
VOKSNE 250,-

430

DET MUSISKE HUS - STORE SAL
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Annoncører

Er dit familieliv
forsikret?
Din pension er ikke bare en opsparing. Den indeholder også
forsikringer, som gør, at din familie er sikret i tilfælde af kritisk
sygdom, tab af erhvervsevne eller dødsfald.
Hvornår har du sidst set på din pension?
Book et møde med Jette på 96 20 07 08 og lad os undersøge,
hvordan du og din familie er dækket.
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Drømmebilleder
med Prinsens musikkorps

Skuespiller Niels Anders
Manley i storslået teaterkoncert

UDBYDER
Prinsens Musikkorps
Drømmebilleder

MEDVIRKENDE
Prinsens Musikkorps er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle
orkestre og består af 16 musikere
Og skuespiller Niels Anders Manley

En teaterkoncert med
Prinsens Musikkorps
& skuespiller
Niels Anders Manley

VARIGHED
2x 45 min inkl. pause

Drømmebilleder

En Teaterteaterkoncert
med
TRIGON og Frederikshavn
sættes en
levende fortælling skrePrinsens Musikkorps
forening præsenterer:
vet og spillet af skuespiller Niels
& skuespiller
Anders
Manley. Med inspiration fra
Niels Anders
Manley
”Drømmebilleder” er en genreleg
Woody Allen-filmen Midnight in Pamellem film, musik og teater
ris tager stykket udgangspunkt i en
filminstruktørs drømmende vision
En teaterkoncert med Prinsens Muom en spillefilm, der trækker tråde
sikkorps med musik af de største
mellem de største danske og nordanske og norske komponister fra
ske komponisters liv og gerning.
perioden 1860-1920. Musikken til-

Fra filminstruktøren selv hører vi
historien om en fiktiv ung drømmer og komponist, der ved tilfældets magi hele tiden befinder sig
snublende tæt på musikhistorien.
Filmens manuskript bliver til på
scenen for øjnene af publikum, som
dermed tages med på en musikalsk
tidsrejse til det pulserende kunstnermiljø i 1800-tallets København.

Bygge - Anlæg - Totalentrepriser

SØNDAG

MARTS

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

12. 2023 16.00 125,- 430

A/S Trigon | Knivholtvej 45 | DK - 9900 Frederikshavn | Telefon: 9842 6677 | trigon@trigon.dk | www.trigon.dk
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DET MUSISKE HUS - STORE SAL

25 års jubilæums show Peter Schaufuss balletten
på besøg med The King
Ballet musical
Med denne store fem stjernede Reumert nominerede opsætning ”The
King” fejrer Peter Schaufuss Balletten deres 25 års jubilæum.
Forestillingen opføres til Elvis Presleys uforglemmelige musik, i et
overflødighedshorn af Elvis største
hit sange, danset, sunget og spillet ‘live’ på scenen af et kompagni på 22 internationale anerkendte
kunstnere.
En storslået forestilling for hele familien.
LØRDAG

MARTS

KLOKKEN

FORHØJET

MAX PERS.

18. 2023 19.30 A&B 430
DET MUSISKE HUS - STORE SAL

UDBYDER
PETER SCHAUFUSS BALLETTEN
MEDVIRKENDE
22 Dansere og kunstnere fra
hele verden og sanger direkte fra
London
SCENOGRAFI, MUSIK MM.
Produktion, opsætning og instruktion af multi prisvindende koreograf
Peter Schaufuss.
VARIGHED
Forestillingen er i samarbejde med
Arena Nord
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Annoncører
CELEBRATING

25

YEARS

OF

STANDING

JUBILÆUMSSHOW MED EN OPDATERET UDGAVE
AF DET ORIGINALE LORD OF THE DANCE SHOW

LORD OF THE DANCE / ARENA NORD
FREDAG / 9. SEPTEMBER / KL 20.00 / FRA KR. 375-

Nordic Brew Festival har fokus på at introducere øl og spiritus
i alle afskygninger, og hvor der kan smages og hygges med
vennerne i tilbagelænede omgivelser med god musik, lækker
mad og et hav af vidunderlige øl.
Arena Nord har sat rammerne for en forrygende
weekend, hvor der bliver nippet til de våde varer,
smagt på specialiteter og talt om øl i en uformel
atmosfære med masser af passionerede mennesker.

NORDIC INK & BREW FESTIVAL / ARENA NORD
27. - 29. OKTOBER / ALL-INCLUSIVE / KR. 400-
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Doppler
Af Erlend Loe

Andreas Doppler vågner efter et
cykelstyrt op i en hidtil ukendt ro:
Ingen enerverende sange fra børne-tv og ingen spekulationer om
fliser til badeværelset – faktisk absolut ingenting. Bortset fra en ufravigelig trang til at bosætte sig i den
nærmeste skov. Helt alene. Doppler
lægger en seddel til konen og børnene om at de ikke skal vente med
aftensmaden, og så drager han til
skovs. Han skifter sin familie ud
med en elgkalv, hvis mor han med
sin kniv har dræbt.

Ny dramatisering af den
norske kultklassiker

Der er lagt op til grin og eftertænksomhed i historien om en familiefar
i eksistentiel krise. På vanlig vis får
Erlend Loe spundet samfundskritik
og sin efterhånden karakteristiske universalfortælling om en ung
mand i krise ind i knastør humor og
tilbagelænet frækhed.

UDBYDER
Teater Next

Pressen skrev:
”Brillant forestilling – Humor og eftertænksomhed i skøn forening (…)
Dette er en Must See”
Kulturkongen.dk

VARIGHED
75 min uden pause

MEDVIRKENDE
Peter Zandersen
Josephine Raahauge
Omfattet af Garantiordningen

Bemærk tidspunkt
MANDAG

MARTS

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

27. 2023 13.45 125,- 200
FREDERIKSHAVN GYMNASIUM
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Koppel og søn synger
De store mestre

Biskop Thomas Reinholdt
Rasmussen, vil deltage
som gæst denne aften

UDBYDER
Operettekompagniet
MEDVIRKENDE
Thomas Koppel og Jonathan
Koppel
PIANIST
James Sherlock

Tenor Thomas Peter Koppel har
over 22 år på bagen på Det Kongelige Teater og er søn af Lone, der
bar sopranfaget indenfor det dramatiske operarepertoire i en halv
menneskealder selvsamme sted.
Og nu er Jonathan Koppel gået

både i sin fars og sin farmors fodspor og debuterede for nylig på nationalscenen. Trods det nye skud på
det koppelske stamtræs unge alder
indikerer kuglerammen, at Thomas
og Jonathan, alias Koppel & Søn,
efterhånden må have trådt op sam-

men henved 150 gange allerede.
Deres seneste indspil er ”De Store
Mestre”, et potpourri kun til benefice for de fornemste af melodimagerne inden for den klassiske
verden og deres opusser af absolut
ædleste støbning.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STØTTER
SPORTEN

ONSDAG

APRIL

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

12. 2023 19.30 B

FREDERIKSHAVN KIRKE
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300

Annoncører

LAD OS
LØFTE I FLOK
OG SAMMEN VÆRNE
OM VORES BY

TAK, FORDI VI ER HER FOR HINANDEN!

DET
BETYDER
ALT!
WWW.FREDERIK.NU
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The Visit
by Barry Mckenna og Peter Holst-Beck

Baseret på en sand historie, hvor
alt går galt:
I 1847 inviterede den berømte
Charles Dickens, den lige så berømte H.C. Andersen til at komme
og besøge ham, når det passede
ind i hans planer.

endeløs række af bizarre begivenheder, misforståelse og mærkelige
eventyr mellem de to af verdens
største forfattere.
Forestillingen fremføres på et meget forståeligt engelsk, hvor de fleste kan være med.

Der går herefter 10 år, da Hr. Andersen spontant beslutter sig for at nu
skal det være.

Oplev en unik opførelse i bedste
engelske slapstick med et internationalt cast

Han dukker op uden en aftale og er
samtidig forfærdelig dårlig til engelsk. Hvad der derefter sker, er en

Pressen skrev
A wonderful witty script based on a
true story” CPH Post

UDBYDER
Louise Schouw Teater
MEDVIRKENDE
Ian Burns, Peter Holst-beck, Andrew Jeffers og Barry Mckenna
INSTRUKTION
Barry Mckenna
VARIGHED
1 time og 25 min uden pause
The Visit er i samarbejde med
Frederikshavn Bibliotek
TIRSDAG

APRIL

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

18. 2023 19.00 150,- 200
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK
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Karen-Marie Lillelund
Humor som værktøj til livsglæde

Når livets alvor melder sig med kriser af alle afskygninger, er der altid
nogen, der kommer i tvivl.
Er det her for alvorligt til, at vi må
grine? Og det er muligvis for alvorligt til, at vi kan grine af det her
og nu, men det er aldrig forbudt at
grine. Humor er sammen med flere
andre værktøjer noget af det, der
kan hjælpe os gennem både kriserne og livet i det hele taget.

Karen-Marie giver sit bud på, hvordan man rydder op i tankemylder
og bekymringer, bliver mere nærværende og bedre til at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Og husk:
Det kan godt være klogt, selvom det
er sjovt.
OM: Karen-Marie er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere. Med sin smittende livsglæde og lattermildhed og sin evne til

at formidle den har hun igennem
mere end 15 år bragt både ny viden, eftertanke og til sine tilhørere.
UDBYDER
Karen-Marie Lillelund
VARIGHED
1 time og 30 min.
TORSDAG SEPTEMBER

KLOKKEN

ENHEDSPRIS MAX PERS.

28. 2023 19.00 175,- 250
FREDERIKSHAVN GYMNASIUM
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Annoncører

Giv dine gæster en lokal oplevelse
på byens maritime hotel
Et stenkast fra havnen ligger Hotel Frederikshavn –
Danmarks ældste sømandshjem. Gennem 100 år har
vi været et fast anker i byen for overnattende gæster,
forretningsmøder og livets mange fester.
Her er plads til alle typer arrangementer – også dit.
HISTORISKE RAMMER TIL

HER FÅR DU

• Møder og konferencer
• Morgenmøder m. brunch
• Fester, selskaber og
mindesammenkomster
• Overnatning m. stor morgenbuffet

• Høj service med fokus
på jeres behov
• Fleksible faciliteter
• Parkering lige ved døren
• Altid gode priser og pakketilbud

WWW.HOTELFREDERIKSHAVN.DK | +45 98 42 09 77 | SALG@HOTELFREDERIKSHAVN.DK
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Priser
Abonnement og løssalg
Tegn et abonnement - spar ca.
30-50 % i forhold til løssalg
Det kræver at man er medlem af
Frederikshavn Teaterforening – og
at hvert medlem tegner sig for min.
3 forestillinger, men tegn gerne flere
forestillinger.
Medlemskontingent
Det koster KUN kr. 75,- pr. person at
være medlem (indbetales sammen
med billetraten).
Ønsker flere at følges ad
Man kan udfylde hver sin kupon og
sammenhæfte disse eller notere, at
man ønsker at sidde ved siden af xx.
Det er en fordel for alle, at hvert medlem indbetaler på sit eget girokort.
Alternative forestillinger ved
udsolgt ønske
Nogle forestillinger bliver hurtigt udsolgt. Derfor er det vigtigt, at notere
hvilken forestilling man ønsker såfremt 1. prioritet er udsolgt.
Udfyld derfor altid rubrikken ”alternativt ønske” det gør det nemt for alle.

Først til mølle!
Alle skal have samme mulighed for
at vælge de bedste pladser, derfor
udloddes billetter efter først-til-mølle
princip. De der møder op på foreningens generalforsamling og tegner
deres abonnement får de billetter de
ønsker.
Det er tilrådeligt at sende bestilling
hurtigst muligt, da vi ved, at det kan
gå stærkt.
Teaterbilletter
Du får dine billetter tilsendt sammen
med girokort til indbetaling.
Bemærk! Nu sendes alle billetter
elektronisk - dog ikke hvis man ønsker at få dem tilsendt med post mod
gebyr., 50,- kr. Sæt X i bestillingstalon
hvad du ønsker.
Abonnements billetter betales i 1 rate,
der forfalder 1. september - vær venlig at overholde betalingsfristen, da
der på denne måde skabes overblik
over solgte og betalte billetter.
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Du får svar på, om din bestilling er
efterkommet præcis som ønsket –
medio juni 2022. Teaterbilletterne
vil være vedlagt den omtalte faktura
med forfald 1. september 2022.
Løssalg starter primo april 2022 så er
alle abonnements billetter blokeret.
Ombytning
Billetsalget er bindende, men i det
omfang det er muligt, ombyttes allerede købte billetter mod et mindre
gebyr.
Ledsagerordning
I Frederikshavn Teaterforening er vi
stolte af, at vi er koblet på ledsagerordningen. Det betyder at de der er
med i ledsagerordningen kan få en
ledsager med uden beregning.
HUSK dog, at der ved billetbestilling/
abonnement skal gøres særskilt opmærksom på dette.
Unge
Alle unge under 25 år kan komme i
Frederikshavn Teaterforening og se
forestillinger for KUN kr. 125,- pr. billet. Det kan på forlangende være muligt at der skal fremvises legitimation.

Priser
Abonnement og løssalg
Priser abonnement
Prisgruppe A

Ordinær
pris

Forhøjet
pris

Voksen

210,-

230,-

Ungdomsbillet

125,-

125,-

Voksen

180,-

210,-

Ungdomsbillet

125,-

125,-

Ordinær pris

Forhøjet
pris

300,-

325,-

Prisgruppe B

Priser løssalg
Prisgruppe A
Voksen
Ungdomsbillet

125,-

125,-

Grupper over
10

Indhent
tilbud

Indhent
tilbud

Voksen

250,-

275,-

Ungdomsbillet

125,-

125,-

Prisgruppe B

Foredrag eller lignende. Se pris ud
for forestilling.
Unge under 25 år er = med ungdomsbillet 125,- kr.
Ret til ændringer forbeholdes.
Undgå kø ved baren i pausen bestil og betal drikkevaren før
forestillingen, så står det klart til
pausen.
Der kan betales med Dankort og
MobilePay.
Al henvendelse omkring
abonnementsbilletter skal ske til:
Billetten A/S
Bredgade 32, 3. sal
6000 Kolding
Tlf.: 70 20 20 96
E-mail: info@billetten.dk
Åbningstid: Hverdage kl. 9.00 –
16.30
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Her kan du købe din billet
www.frederikshavnteaterforening.
dk eller via Billetten.dk er de steder hvor de fleste køber billet.
Man kan fysisk købe sin billet i
Arena Nord, Harald Nielsens Plads,
9900 Frederikshavn.
Turisthus Nord i Skagen, Sæby og
Frederikshavn er også en mulighed.
Er du i tvivl send en mail, og vi
hjælper dig på vej.
Persondataloven af maj 2018
Frederikshavn Teaterforening er
underlagt Persondatapolitikken og
beskytter alle medlemmers personhenførbare oplysninger – dette
sker ved at sikre, at vi via Billetten,
DT og os selv, ikke videregiver
vores medlemmers oplysninger til
andre.
Personhenførbare oplysninger
dækker her alle oplysninger, der
kan bruges til at identificere en
person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og
efternavn, privatadresse eller
anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger,
uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Billetter
A&B
Billetter
A&B
Billetter
A&B
Billetter
A&B
Enhedspris
125,Billetter
A&B

Enhedspris
125,Enhedspris
180,Billetter
B
Enhedspris
60,Billetter
A&B
Voksen kr.
250Børn kr. 125,Enhedspris
125,-

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 19.30
Blinkende lygter
Fredag den 14. oktober 2022 kl. 19.30
Den poetiske raptus
Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 16.00
Grethe Ingemann
Fredag den 11. november 2022 kl. 19.30
Sommer i Tyrol
Søndag den 27. november 2022 kl. 15.00
Mine forældres ting
Torsdag den 8. december 2022 kl. 19.30
Niels Bohr´s København
Søndag den 18. december 2022 kl. 11.00
24 julekalendersange
Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 13.45
Kære far
Mandag den 16. januar 2023 kl. 16.00
Lene Siel
Søndag den 5. februar 2023 kl. 16.00
De tre musketerer
Mandag den 13. februar 2023 kl. 13.45
Til ungdommen
Fredag den 3. marts 2023 kl. 19.30
Eksmænd
Lørdag den 11. marts 2023 kl. 16.00
Robin Hood
Søndag den 12. marts 2023 kl. 16.00
Drømmebilleder

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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14
15
16
17

På gensyn til gode oplevelser.

Lilly Pedersen, Saltebakken 34, 9900 Frederikshavn, eller scannes til
lipe9900@gmail.com

Denne kupon kan sendes pr. post (husk porto) eller afleveres
i postkassen ved

BEMÆRK! Vi tilråder at man indsender sin bestilling hurtigst muligt efter
generalforsamlingen. Bestillinger ekspederes i den rækkefølge de indkommer.
Billetter med tilhørende girokort tilsendes medio august.

Jeg ønsker mod gebyr kr. 50,- at få tilsendt billetter.

Jeg ønsker KUN at blive støttemedlem - send et girokort på kr. 75,- til mig.

Ja tak, jeg vil gerne have mine billetter tilsendt pr. mail.

Underskrift

Unge under 25 år. Fødselsdag og år:

Telefon privat:

E-mail:

Mobil:

Post nr. /by:

Forhøjet
Billetter
A&B
Enhedspris
125,Enhedspris
B
Enhedspris
150,Enhedspris
175,-

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 19.30
The King
Mandag den 27. marts 2023 kl. 13.45
Doppler
Onsdag den 12. april 2023 kl. 19.30
Koppel og Søn
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00
The Visit
Torsdag den 28. september 2023 kl. 19.00
Karen-Marie Lillelund

18
19
20
21
22

Enhedspris
125,-

Enhedspris
125,-

Søndag den 25. september 2022 kl. 15.00
Vinden i Piletræerne

3

Arbejde:

Enhedspris
125,-

Mandag den 12. september 2022 kl. 15.00
Fra Skjern til Varnæs

2

Efternavn:

Adresse:

Enhedspris
125,-

Søndag den 11. september 2022 kl. 15.00
Fra Skjern til Varnæs

1

ABONNEMENT ØNSKES TIL:
Dato og forestilling

Fornavn:

ABONNEMENTS-BESTILLINGSKUPON (udfyldes med blokbogstaver):
Antal billetter
i prisgruppe A B

Ungd. billet
u/25år

Hvis udsolgt
alternativ ønske A B

Bestillingskupon

Kan afleveres i postkassen v/Lilly Pedersen, Saltebakken 34, 9900 Frederikshavn, eller scannes til lipe9900@gmail.com

Birkemosevej 7a
6000 Kolding

BILLETTEN A/S

Frankeres
som brev

Salplan Det Musiske Hus
DET MUSISKE HUS
FREDERIKSHAVN

SCENE

Begrænset udsyn
kan forekomme på
de yderste pladser
på række 1 og 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kørestol og ledsager

Begrænset udsyn
1
kan forekomme på
14 16 18 20 22 2
de yderste pladser
14 16 18 20 22 3
på række 1 og 2
14 16 18 20 22 4
14 16 18 20 22 5
14 16 18 20 22 6
14 16 18 20 22 7
14 16 18 20 22 8
14 16 18 20 22 9
8 10 12
10
Kørestol og ledsager
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15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16
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Dit link
TIL KULTUR
på toppen

Scan QR-koden
med din telefon
for at komme hen
på vores Facebook
side.

Du kan købe din billet på:
www.frederikshavnteaterforening.dk
Deltag i vores konkurrencer på Facebook
som vi løbende laver.

