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30.10.2016
kl. 19.30
TEATER

DANSETIMEN
En professor med asperger syndrom. En danserinde med en knæ-
skade. Er det opskriften på en romantisk komedie? Ja, det er det, 
ihvertfald når professoren spilles af Jesper Asholt og danserinden 
af Annette Heick. 
Professoren er indbudt til en prisuddeling der også byder på dans. 
Han har aldrig danset før og er desuden stærkt hæmmet af sin angst 
for fysisk nærkontakt. Meget bevidst om sin egen begrænsning, op-
søger han sin nabo, den smukke, men fysisk skadede, danserinde 
og tilbyder hende $ 2.153, for at lære ham et par brugbare dan-
setrin. 

5.11.2016
kl. 14.00
KULTURCENTER

MED HOVEDET I HIMLEN OG FØDDERNE PÅ JORDEN
En livsbekræftende, hjertevarm og morsom cabaret-forestilling om 
livet efter man er fyldt 50. To veninder mødes til deres månedlige 
kaffesnak i den enes hus på landet. 
Snakken begynder - som den altid gør - om ganske almindelige 
ting, og når sluserne er åbne, hos de to voksne kvinder i deres bed-
ste alder, er der ikke småting der vælter ud. 
Oplev hvordan ganske almindelige ting i vores hverdag, bliver an-
skuet med musikalitet, humor og ærlighed. Kvinderne er gode til 
at vende de vigtigste ting i livet: Dagligdagsting, der berører dem 
og går helt tæt på, som sex, savn, parforhold, børn og alt det andet 
hverdagen består af. Men også andre vigtige emner, aktuelle emner, 
som fl ygtninge og hjemløse, bliver vendt, i snakken mellem de to. 
For hvad sker der med verden? Og hvor er vi på vej hen? Tag med på 
en positiv og musikalsk rejse med Susanne Breuning og Anne Karin 
Broberg om hverdagen. 

11.12.2016
kl. 19.30
TEATER

STOR STÅHEJ FOR BENNY OG TRISSE
Helt nyskreven musical af Bent Fabricius-Bjerre. Instrueret af Daniel 
Bohr. 
William Shakespeares univers er ført op til vores egen tid med 
smartphones, computere og singleliv. Hovedpersonerne Benny og 
Trisse mødes, da Trisses kusine Helle og Bennys bedste ven Claus 
skal giftes. Benny og Trisse har et mere end godt øje til hinanden, 
men der skal afsløres både forfalskninger og intriger undervejs, før 
alting falder på plads, og Benny og Trisse også omsider kan realise-
re de romantiske drømme.  
Temmelig frit efter komedien ”Stor ståhej for ingenting” har Niels 
Brunse skabt en mundret og humoristisk libretto.  
Medvirkende: Tuva Semmingsen og Joachim Knop 

17.12.2016
kl. 14.00
KULTURCENTER

KAN DU SIGE RØDGRØD MED FLØDE
Farshad Kholghis nyeste en-mands forestilling om hans egne ople-
velser som fl ygtning i Danmark

15.1.2017
kl. 19.30

MESTERSANGERNE FRA BAKKEGÅRDEN
Stærkt inspireret af Morten Korch og folkekomedierne har Hans 
Dueholm, Lisbeth Kjærulff og Allan Dahl Hansen begået en helt ny 
forestilling, med masser af sang og masser af humor. 

28.1.2017
kl. 14.00

SUSANNE, BIRGITTE, HANNE OG OTTO
En swingende og velsyngende kvartet tager Otto Brandenburg
under kærlig behandling.

12.2.2017
kl. 19.30

FAR’ PÅ FÆRDE
en helt igennem klassisk farce. Forviklinger og fortielser, misforstå-
elser og fordrejninger. Jeanne Boel og Karsten Jansfort har hoved-
rollerne. Og de giver grine-garanti!

4.3.2017
kl. 14.00

CIRKUS BUE OG STENZ – EN MÅNESYG AFTEN
Claus Bue og Maria Stenz i musikalsk samklang.

26.3.2017
kl.19.30

VREDE
Hvad sker der når den perfekte overfl ade falder fra hinanden? Hvor-
dan lærer man sine børn tolerance? Og er dobbeltmoral dobbelt 
så godt? Med Ann Eleonore Jørgensen, Troels Lyby, Sarah Boberg, 
Troels Malling m.fl .

9.4.2017
kl. 19.30

KÆRESTEBREVE
Susse Wold og Bent Mejding har tidligere spillet forestillingen på 
Privatteatret og nu tager de på turné med den underfundige og hu-
moristiske fortælling om to der aldrig fi k hinanden, men udvekslede 
breve hele livet.

23.4.2017
kl. 19.30

DEN POLITISKE KANDESTØBER
Sprælsk, sprød og spraglet. Endnu en fornyet klassiker. Endnu 
mere grotesk og morsom. Med Henrik Koefoed, Mette Horn, Søren 
Hauch-Fausbøll m.fl .

Forstillingen
er spillet

LILLYS DANMARKSHISTORIE - 18.9.2016
KOPIRUMMET - 24.9.2016
SHOWTIME/FINN NIELSEN - 01.10.2016
SUNSHINE BOYS - 16.10.2016
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