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Flemming Jensen og Jacob Morild kommer med hver deres 
komiske forestilling, og Figaros vil give plads til det helt store ope-
retteshow med forestillingen ‘De tre musketerer’. 

Også i denne sæson har vi fokus på det nye og eksperimente-
rende i dansk scenekunst – i Grøn serie præsenterer vi en række 
meget forskellige forestillinger. Der sker meget spændende i dansk 
teater i disse år, og ikke mindst i et jubilæumsår for dansk scene-
kunst er det vigtigt at opleve noget af det nye, som de mange tur-
néteatre har udviklet. 

Der er meget at glæde sig til, og programmet her giver et samlet 
overblik over de mange forestillinger, vi præsenterer i vort nyreno-
verede teater. 

Glem ikke det store udbud af børneteater, der også i denne 
sæson vil fylde vort teater på familievenlige tidspunkter. 

Netop i denne sæson er det en særlig fornøjelse at kunne byde 
alle velkommen i Viborg Teater – et nyrenoveret teater med et 
moderne tilsnit i klassiske rammer. Viborg kan være stolt af byens 
teater, og i teaterforeningen kan vi også i denne sæson kvittere med 
fuld udnyttelse af de smukke rammer.  

Lars Munkøe
Formand for
Viborg Teaterforening

Kære teaterpublikum!
I 2022 kan vi fejre dansk teaters 300-års jubilæum. I 1722 blev der 
for første gang spillet offentligt teater på dansk. Begivenheden 
fandt sted på teatret i Lille Grønnegade i København under ledelse 
af Ludvig Holberg. Den første forestilling var Molieres ‘Gnieren’, og 
hurtig derefter fik Holberg dramatikerdebut med ‘Den politiske 
Kandestøber’. Hele efteråret vil jubilæet blive markeret på landets 
teatre og i tv-medierne. Lokalt markerer vi jubilæet med en perle-
række at spændende teaterforestillinger, og vi sikrer, at alle teatrets 
genrer bliver præsenteret i vort teaterprogram for 2022–23. 

En stor operaaften bliver det med Mozarts ‘Tryllefløjten’, der vil 
blive opført i Tinghallen og varer en time og tre kvarter. Der er tale 
om en version, hvor også børn og unge vil kunne glæde sig til at 
opleve dette fantastiske mesterværk, iscenesat af Den Jyske Opera 
og med fornem musikledsagelse af Aalborg Symfoni orkester. 

Det Kongelige Teater kommer til Viborg med to forestillinger – 
og ikke mindst ‘Et tysk liv’, med Kirsten Olesen i rollen som Brun-
hilde Pomsel, Goebbels sekretær, ser vi meget frem til – og denne 
gang håber vi ikke, at corona spænder ben for forestillingen på 
Viborg Teater, således som det var tilfældet i forrige sæson. 

Folketeatret genopsætter ‘Robin Hood’, som også i forrige sæson 
måtte aflyses p.g.a. restriktioner, og ‘Sommer i Tyrol’ genopsættes 
ligeledes og kan ses i denne sæson. Folketeatret genopliver Ernst 
Bruun Olsens store drama og komedie ‘Den poetiske raptus’. Som 
musikforestilling har Folketeatret Grethe Sønck på repertoiret med 
forestillingen ‘Hele Danmarks Grethe’. 

Forside: Det Kongelige Teater opfører ‘Et tysk liv’ på Viborg Teater den 9. februar 2023.  FOTO: CAMILLA WINTHER

FOTO: OLE MISFELDT
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September 2022      
Torsdag 22. sep. kl. 20 Den poetiske raptus   Turnépremiere Politisk komedie 4
Oktober 2022      
Lørdag  1. okt. kl. 20 Blinkende lygter  Folkekomedie 4
Fredag 14. okt. kl. 20  Halløj   Kabaret 4
November 2022
Onsdag  9. nov. kl. 20  Sommer i Tyrol  Operette 5
Januar 2023
Onsdag 11. jan. kl. 20 København   Skuespil 5
Lørdag 14. jan. kl. 20 Dan Turèll + Halfdan E – live Viborg Musiksal Kabaret  5
Søndag 15. jan. kl. 15 Sigurd fortæller om naturvidenskab Familieforestilling  6
Fredag 20. jan. kl. 20 Eks-mænd   Drama og komedie  6
Lørdag 28. jan. kl. 20 De tre Musketerer  Komisk operette  6
Søndag 29. jan. kl. 16 De tre Musketerer  Komisk operette  6
Februar 2023
Søndag  5. feb. kl. 15 Robin Hood   Eventyr for hele familien 7
Torsdag  9. feb. kl. 20 Et tysk liv   Drama 7
Fredag 24. feb. kl. 20 Pianoman’en fra New York – Billy Joel Teaterkoncert 7
Marts 2023
Torsdag  2. mar. kl. 20 Den komiske uskyld  Politisk satire 8
Tirsdag  7. mar. kl. 20 Hele Danmarks Grethe   Musikteater 8
Torsdag 16. mar.   kl. 19.30 Tryllefløjten        Tinghallen Opera 8
April 2023
Fredag 14. april kl. 20 Roaring Twenties  Dans 9
November 2022
Torsdag  3. nov. kl. 20 Jazz & Jokes – Benjamin Koppel & Lars Hjortshøj Musik 9
December 2022
Torsdag  1. dec. kl. 20 Jesper Lundgaard  Musik 12
April 2023
Søndag  2. apr. kl. 15 Kay Werners Kapel  Musik 12
Torsdag 27. apr. kl. 20 Jens Jacob Tychsen – Hr. Weyse  Musik 12
September 2022
Torsdag 15. sep. kl. 20 Livets små mirakler  Mimeteater 13
Oktober 2022
Onsdag  5. okt. kl. 20 Himmelsengen  Skuespil 13
Torsdag 27. okt. kl. 20 Cosi fan tutte!  Opera 13
November 2022
Torsdag 24. nov. kl. 20 Et juleeventyr  Juleeventyr 14
Februar 2023
Torsdag  2. feb. kl. 20  Argumenter mod kvinder Viborg Musiksal Dramatik/skuespil 14
Marts 2023
Fredag 10. mar. kl. 20 Doppler   Skuespil 14
Onsdag 22. mar. kl. 20 Noget om antihelte  Skuespil 15
Tirsdag 28. mar. kl. 20 Always Happy Airlines  
   – Boarde med blæsten Viborg Musiksal Musikalsk skuespil 15
April 2023
Torsdag 20. apr. kl. 20 Hvis jeg bliver  VOKSEN  Dans 15
September 2022 
Lørdag 17. sep. kl. 15 Vinden i piletræerne  Fra 5 år 16
Oktober 2022 
Søndag  2. okt. kl. 15 Pinocchio  Viborg Musiksal 8–12 år 16
November 2022 
Søndag  6. nov. kl. 15 Prinsesse Caraboo  7–11 år  17
Søndag 13. nov. kl. 15 Mariehønen Evigglad  2–5 år 17
Lørdag 26. nov. kl. 15 En rigtig nisse Viborg Musiksal 3–8 år 17
December 2022 
Søndag  4. dec. kl. 15 Nisse Rasmus redder julen  3–7 år 17
Søndag 11. dec. kl. 15 Halløj på julemarkedet  Fra 3 år  18
Søndag 18. dec. kl. 15 Lotte og Nissen  3–7 år  18
Januar 2023
Søndag 15. jan. kl. 15 Sigurd fortæller om naturvidenskab Familieforestilling  6
Februar 2023 
Søndag  5. feb. kl. 15 Robin Hood   Familieforestilling 7
Søndag 12. feb. kl. 15 Tandfeen   5–10 år 18
Marts 2023
Søndag 19. mar. kl. 15 Professoren og genbrugsmaskinen Fra 6 år 18
April 2023
Søndag 30. apr. kl. 15 Dyrene i Hakkebakkeskoven  Fra 5 år 19
Maj 2023
Søndag 14. maj kl. 15 Cirkelines Museskole  3–9 år 19

Bestillingskupon: side 23–24

Let spisning før forestillingen: 
Halløj

Igen i år »varmer« vi op til en Jacob 
Morrild-kabaret med let spisning før 
forestillingen, der hedder ‘Halløj’ og 
opføres på Viborg Teater fredag den 14. 
oktober 2022. Kl. 18.00 er der dækket op 
i Musiksalen til buffet med gode pølser 
og salat, paté og oste fra slagter Storm.
Deltagelse i dette før-arrangement  
bestilles separat ved køb af billet til 
forestillingen.

Pris 150 kr. inkl buffet og the/kaffe – 
andre drikkevarer købes i baren. 
(Der er begrænset antal billetter til dette 
arrangement).

Billetserier
Abonnement
Løssalg
Viborg Teaterforenings billetter er inddelt i fire serier:

GUL serie

Billetter kan enten købes enkeltvis i løssalg – eller 
i abonne ment (med medlemsrabat) ved køb til 
mindst 5 forestillinger i gul serie.
Læs om medlemskontingent side 20. 

HVID serie

Musikarrangementer. 

GRØN serie

Billetter koster 130 kr. for voksne og  70 kr.  
for unge u/ 25 år. Kun løssalg. 

BLÅ serie

er børne- og familieteater, hvortil billetter købes 
enkeltvis (10 pct. rabat ved køb af billet til mindst 
3 forestillinger). Kun løssalg.

Se prisoversigt side 22. 

Billetkontorets telefon:

8787 3636

Sæsonoversigt 2022–2023
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Blinkende lygter
Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Folkekomedie

Dette er historien om den københavnske skodbande, der stikker af med en kuffertfuld 
penge, den har stjålet fra et andet kriminelt element, Færingen. Banden strander i en skov 
uden for Fredericia, fordi deres »lortespasserbus« bryder sammen. 
 De fire søger tilflugt i en gammel faldefærdig restaurant, og af forskellige årsager væl-
ger de at blive, sætte restauranten i stand og åbne den for gæster. Undervejs i forløbet 
støder de ind i den lokale jæger Alfred og hans ven, lægen Carl.
 Langsomt og usikkert forvandler de fire hårdkogte forbrydere sig og bliver tiltagende 
normale – hvorimod man ikke ligefrem kan sige det samme om deres omgivelser.

Folkekomedie af Vivian Nielsen 
Medvirkende: Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen,  
Christina Bech, Kristian Boland og Frank Rubæk. 
Producent: Teater 2 og NørregadeTeatret.
Iscenesættelse: Frank Rubæk. 
Varighed: To timer inkl. pause. Priskategori: 1

Halløj
Fredag den 14. oktober 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Kabaret

Den 4 x Reumert-nominerede dramatiker, satiriker, instruktør og skuespiller, Jacob 
Morild, præsenterer endnu en solo-kabaret i rækken af samtids-satiriske ytringer, som 
han i Café Liva-regi har stået for de sidste mere end 25 år.
 Igen er det med omdrejningspunkt i sin egen generations genvordigheder og tåbelig-
heder, der lyser mere og mere op i en verden, hvor de yngste generationer stiller større, 
kraftigere og voldsommere spørgsmålstegn ved ham og hans jævnaldrendes forvaltning 
af klimaet, jorden og dem selv i deres voksne liv.
 Rigtige meninger, politisk korrekthed, krænkelser i alle former, friværdi, selvoptaget-
hed – med Jacob Morild kommer vi vidt omkring.

Kabaret Mulighed for spisning før forestillingen, se side 3 og 24
Medvirkende: Jacob Morild.
Producent: Café Liva.
Instruktion: Jacob Morild. Priskategori 1

Den poetiske raptus
Torsdag den 22. september 2022 kl. 20.00  Turnépremiere
på VIBORG TEATER Politisk komedie

‘Den poetiske raptus’ er Ernst Bruun Olsens teaterstykke fra 1976 om Holberg, teatertos-
ser og kulturpolitik: På teatret i Lille Grønnegade hersker 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 Madame 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. Holberg drages af teatrets frisind og trodser 
datidens konservatisme og enevælden. Holberg opdager komediens oplysende og sam-
fundskritiske kraft. Den poetiske raptus er uundgåelig, og Holberg suges ind i teatrets 
verden – og alle vil kæmpe for teatret og den frie tanke.

Komedie af Ludvig Holberg
Medvirkende: Anders Juul, Tom Jensen, Marie Louise Wille, Jesper Riefensthal, Simon Kongsted m.fl. 
Producent: Folketeatret. 
Iscenesættelse: Geir Sveaass. Priskategori: 1FO
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VIBORG SVØMMEHAL
Banegårdspladsen 1 · 8800 Viborg · Tlf. 8787 3230 · www.viborgsvoemmehal.dk · svoemmehal@viborg.dk

Kom i form i Viborg Svømmehal 
Vandaerobic, Aquajogging, Gravid-
svømning, Babysvømning, Senior-
formiddag 

Wellness i Viborg Svømmehal 
Massage, Aromabad, Hotstone, 
Ansigtsmassage, Fodpleje & -massage

132x32 mm Svømmehal.indd   1 27/02/12   07.53
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København
Onsdag den 11. januar 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER  Skuespil

Under besættelsen, i efteråret 1941, opsøgte den tyske atomforsker Werner Heisenberg 
sin kollega og gamle ven Niels Bohr og dennes hustru Margrethe i København.
Heisenberg og Bohr havde allerede i 1920’erne arbejdet tæt sammen i deres fælles forsk-
ning og 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 som leder af nazisternes atomenergiprojekt lokke 
informationer ud af Bohr? Hvori bestod deres indviklede, næsten far-søn relation?
 Sidst, men ikke mindst: Er det overhovedet muligt at nærme sig sandheden omkring 
dette møde.
Skuespil af Michael Frayn
Medvirkende: Karen-Lise Mynster, Jens Jørn Spottag og Mikkel Arndt.
Producent: Det Kongelige Teater. Iscenesættelse: Anja Behrens.
Varighed: To timer og 40 minutter inkl. pause.  Priskategori 1

Dan Turèll + Halfdan E – live
Lørdag den 14. januar 2023 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL Kabaret

De prisbelønnede plader fra begyndelsen af 1990-erne med den legendariske digter 
Dan Turèll og den musikalske troldmand Halfdan E blev meget populære med deres 
indfølte og frække blanding af musik og beatlyrik – mange husker sikkert »Jeg holder af 
hverdagen« og »Jeg skulle have været taxachauffør« og »Sidste tur gennem byen«, numre 
der stadig er en del af soundtracket til vores liv, og som er blevet en fast del af skolers og 
gymnasiers eksamenspensum. Halfdan E udgav sidste år albummet »Telefon til afdøde«, 
og han kommer nu med et orkester, som mestrer hele bagkataloget og giver det nyt liv i en 
musikalsk og visuelt meget varm, intens og magisk forestilling. Skuespilleren Mads Wille 
lægger i suveræn stil stemme og temperament til Dan Turèlls udødelige digte.

Kabaret med tekster af Dan Turèll
Medvirkende: Halfdan E Nielsen, Mads Wille, Søren Siegumfeldt (blæseinstrumenter) og Lars Daniel 
Terkelsen (keyboards).
Producent: Teatret Ved Sorte Hest/H.APS. Iscenesættelse: Halfdan E og Mads Wille.
Varighed: En time og 45 minutter inkl. pause. Priskategori 1
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Vinterdepression eller ej  
 vi har også det rigtige lys til dig. 

Vi leverer naturligt dagslys døgnet rundt 

DAY-LITE
Peter Ruby

Tlf. 86 60 00 23
www.day-lite.dk

Sommer i Tyrol
Onsdag den 9. november 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Operette

Folketeatret har igen pustet støvet af den kendte operette ‘Sommer i Tyrol’. Fra Frøken 
Nitouches kloster over Cassiopeias stjernehimmel skal vi på en rejse over de østrigske 
alper til en munter sommer i Tyrol. Amorinerne og de kendte melodier giver den store 
operetteoplevelse. Tvisten mellem de to konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Møller 
om, hvorvidt den nyopfundne undertøjs-heldragt skal knappes forfra eller bagfra, bliver 
først afsluttet, da selveste Kejser Franz Joseph træder til – da finder både knapper og 
kærlighed deres rette plads. Instruktøren har bearbejdet operetten med en kærlig hilsen 
til komedieserien ‘Halløj på badehotellet’ og et skævt blik på den danske filmversion af 
denne elskede, musikalske komedie.
Operette
Medvirkende: Meike Bahnsen, Mathias Flint, Karsten Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, Troels Malling, 
Clara Ellegaard, Rikke Buch Bendtsen, Kristoffer Sass, Troels Kortegaard Ullerup, Kristine Brendstrup 
m.fl. I alt 14 medvirkende inkl. tre musikere: Nikolaj Heyman, Tom Bilde og Niels Søren Hansen.
Producent: Folketeatret. Iscenesættelse: Rolf Heim. 
Varighed: To timer og 20 minutter inkl. pause.  Priskategori: 1FO
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VIBORG
KONPAP A/S 

Vognmagervej 10 • 8800 Viborg

 Tlf. 86 62 62 11 • www.konpap.dk

Alt til 
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Sigurd fortæller om naturvidenskab
Søndag den 15. januar 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Familieforestilling

Hvorfor skinner solen? Hvor langt er der til månen? Hvad var Big Bang?
 Sigurd Barrett er tilbage med en ny teaterkoncert for hele familien oven på succes-
erne ‘Sigurd fortæller Danmarkshistorie’ og ‘Sigurd og de græske guder’, der spillede for 
udsolgte huse rundt i hele Danmark.
 Sigurd Barrett og Eskild Dohn tager publikum med på en formidabel rejse for at finde 
nøglen til både troskab og videnskab, for hvordan skal man ellers kunne besvare livets 
allerstørste spørgsmål? Forestillingen indeholder masser af sjove og skæve sange om ato-
mer, grundstoffer og planeter. Så der er både leg og læring for hele familien samt grundlag 
for god og vigtig snak bagefter – når Sigurd Barrett og Eskild Dohn slipper løjerne løs i 
deres utrolig sjove og spændende videnskabsforestilling.
 En rigtig sjov og lærerig forestilling for hele familien. 
Teaterkoncert af Sigurd Barrett
Medvirkende: Sigurd Barrett og Eskild Dohn. 
Producent og iscenesættelse: Louise Schouw. 
Varighed: To timer inkl. pause. Priskategori 1

Nyd en Mageløs
Økologisk Pilsner 
i pausen

Eks-mænd
– sku’ vi se at komme videre?
Fredag den 20. januar 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Drama og komedie

‘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 markant midtvejskrise i bagagen.  Niels Ellegaard og Henrik 
Lykkegaard fortsætter deres succesfulde parløb, denne gang i en nyskrevet komedie om 
afveje og omveje, sandheder og løgne.
 Eks-mænd er en road comedy på alle tænkelige afveje. En glohed lufthavn i Spanien, kø 
ved security, tømmermænd, flyet er aflyst, og så render man ind i en irriterende, selvfed 
og stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? – Ja … for det er ham, som løb 
med din kone!

Komisk drama af René Vase og Jannik Fuglsang
Medvirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard.
Producent: Folketeatret. Iscenesættelse: René Vase og Jannik Fuglsang.
Varighed: En time og 30 minutter uden pause.  Priskategori: 1FO
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De tre Musketerer
Lørdag den 28. januar 2023 kl. 20.00
Søndag den 29. januar 2023 kl. 16.00
på VIBORG TEATER Komisk operette

‘De tre Musketerer – én for alle, alle for én … og tre for en tier!’ Alexandre Dumas’ 
fortælling rummer det hele: intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke 
og ædle helte. Dette er historien om fire helte, den franske Kong Louis den 13., Dronning 
Anna, skurken Rochefort, den onde spion Milady de Winter, den magtfulde kardi-
nal Richelieu og mange flere. 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. I denne sværvægter af en forestilling spiller de fire medvirkende alle roller i 
fuld scenografi, lys og kostumer. Figaros stod også bag lattersuccesen ‘Svend, Knud og 
Valdemar – synger på sidste vers’ samt senest ‘Dracula – en kisteglad grinebider ’.
 Der er altså noget at glæde sig til. Figaros er et unikt fænomen i dansk turnéteater.
Komisk operette af Alexandre Dumas, Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm m.fl. 
Medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen.
Producent: Figaros og Den Ny Opera. Iscenesættelse og scenografi: Hans Dueholm.
Varighed: To timer og 10 minutter inkl. pause. Priskategori: 1
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Pianoman’en fra New York – 50 år med Billy Joel
Fredag den 24. februar 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Teaterkoncert

I foråret 2023 er det 50 år siden, at sangeren, sangskriveren, pianisten og entertaineren Billy 
Joel fra New York brød igennem lydmuren med albummet og titelsangen »Piano Man«.
 Billy Joel har siden 1973 været en af de mest populære singer-songwriters i verden, og 
Musical Danmark fejrer hans jubilæum med denne hyldestkoncert. 
 ‘Pianoman’en fra New York’ fortæller om Billy Joels liv, karriere, opture og nedture. Det 
er historien om, hvordan en knægt fra Bronx, som egentlig ville være professionel bokser, 
gik hen og blev hele USA’s Piano Man med hits som »Just The Way You Are«, »Uptown 
Girl’«, »Tell Her About It« og mange flere. 
 Koncerten er fyldt med 25 uimodståelige hits, og Musical Danmark har samlet en kvar-
tet af suverænt dygtige sangere og musikere.
Koncert med musik og tekst af Billy Joel m.fl.
Medvirkende: Thomas Høj Falkenberg, Marianne Lewandowski, Rune Vestergaard Schmidt og  
Niels Rahbech. 
Producent: Musical Danmark. Iscenesættelse: Michael Bentholm.
Varighed: En time og 25 minutter uden pause. Priskategori 1

Robin Hood
Søndag den 5. februar 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Eventyr for hele familien 

Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og humoristisk version af den kendte 
fortælling om Robin Hood og hans bande, som huserer i Sherwood-skoven og stjæler fra 
de rige for at give til de fattige. Der er både eventyr, romantik, 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  så fromme Broder Tuck, den stærke Lille John, som 
er mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, 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.
  Denne Robin Hood er en rigtig familieforestilling med humor og drama.
Musikdramatisk forestilling af Ken Ludwig
Medvirkende: Christopher Læssø, Emilie Rasmussen, Jesper Riefensthal, Josefine Tvermoes, Mathias 
Sprogøe Fletting, Morten Christensen, Jon Lange og Magnus Bruun; i alt 11 medvirkende inkl. musik-
erne Julie Hjetland, Kirstine Lindemann og Hans Find Møller.
Producent: Folketeatret. Iscene  sættelse: Frede Gulbrandsen. 
Varighed: To timer og fem minutter inkl. pause. Priskategori: 1FO
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Et tysk liv
Torsdag den 9. februar 2023 kl. 20.00 på VIBORG TEATER Drama

Kirsten Olesen har spillet mange store roller på Viborg Teater. Denne gang er hun helt 
alene på scenen i rollen som Brunhilde Pomsel, Goebbels sekretær under 2. verdenskrig. 
Efter 70 år med tavshed om sine oplevelser gav hun i 2013 et interview til dokumentar-
filmen og bogen ‘Et tysk liv’. Et vidnesbyrd om et liv før og under krigen tæt på en af 
verdens historiens største forbrydere, Nazi-regimets propagandaminister Joseph Goebbels. 
Hendes hukommelse sættes på prøve – noget er belejligt at huske, andet ikke – den kollek-
tive fortrængning slår revner og meget kommer frem i lyset – specielt forfølgelsen af jøder. 
Hun var autoritetstro og lukkede øjnene for det onde, hun selv var en del af. 

Et tysk liv konfronterer os tillige med spørgsmålet om vort personlige medansvar for 
politiske begivenheder i dag – er der noget, vi ikke ønsker at vide?
Dokumentarteater af Christopher Hampton, baseret på dokumentarfilmen ‘Et tysk liv’ af Christian 
Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer og Florian Weigensamer. Blackbox Film & Media 
Productions (www.blackboxfilm.at). Teaterforlag: Nordiska ApS – København.
Medvirkende: Kirsten Olesen. 
Producent: Det Kongelige Teater. Iscenesættelse: Liv Helm.  
Varighed: En time 45 minutter uden pause. Priskategori: 1FO
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Tryllefløjten
Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.30  ← OBS
i TINGHALLEN  ← OBS Opera

Ingen anden opera har fortryllet generationer af børn og voksne som Mozarts udødelige 
‘Tryllefløjten’. For at inspirere forældre og bedsteforældre til at lade deres børn opdage 
musikkens og kunstens verden (og lokke dem væk fra smartphones og tablets), præ-
senterer Den Jyske Opera en helt særlig opsætning af Tryllefløjten: Med stort orkester 
og de bedste sangere, men forkortet, så den ikke er længere end en god børnefilm. 
Forestillingen præsenterer nuværende og kommende Mozartfans for alle de berømte 
melodier. Tryllefløjten tager publikum med ind i operaens magiske verden af musik, prin-
ser, prinsesser, mystiske troldmænd og en ond dronning. Operaen handler om det godes 
kamp mod det onde.
Opera med tekst af Emanuel Schikanede oversat til dansk
Medvirkende: Jonathan Koppel, Simone Lichtenstein, Guibee Yang, Leif Jone Ølberg, Cassandra 
Lemoine, Steffen Bruun, Christian Damsgaard, Thomas Christian Sigh. Aalborg Symfoniorkester diri-
geret af Christopher Lichtenstein. 
Producent: Den Jyske Opera. Iscenesættelse: Dominik Wilgenbus.
Varighed: En time og 45 minutter inkl. pause.  Priskategori 5

Den komiske uskyld
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Politisk satire

Flemming Jensen sætter fokus på satiren og munterheden. Skuespiller, dramatiker, 
forfatter, stand-up mv. – Han har prøvet det hele, men hvordan blev det alt sammen 
til? – Flemming Jensen fortæller mange historier herom – han har bl.a. en svaghed for 
anekdoterne om alle de gamle idioter fra dengang teater blev stavet med stort T. Men hans 
satire og munterhed i forestillingen handler selvfølgelig om nutiden. Vi får velsagtens lidt 
aktuel, politisk satire anno 2023 samt eksempler på viser, sange og monologer fra hans 
tidligere optrædener.

Politisk satire af Flemming Jensen
Medvirkende: Flemming Jensen og Lars Fjeldmose.
Producent: Teater Birch.
Iscenesættelse: Lars Knutzon.
Varighed: To time inkl. pause.  Priskategori 1

8

Hele Danmarks Grethe
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Musikteater

Mange mindes nok Grethe Sønck fra hendes første store musikalske succes fra 1960 
om den svigefulde »Klaus Jørgen«. Flere husker hende sikkert fra 80’ernes populære tv-
underholdningsprogram ‘Gæt og grimasser’, hvor hun med usvigelig sikkerhed måtte ned 
på alle fire og kravle rundt på gulvet.
 Smilende, slagfærdig og sjov og med en sangstemme, der mestrede både jazz, popmu-
sik og revy – sådan husker vi bedst hele Danmarks Grethe!
 Med denne forestilling fortælles historien om en af vores mest afholdte og folkekære 
kunstnere. Forestillingen er spækket med masser af Grethes mange hits.

Musik – et portræt af Grethe Sønck
Medvirkende: Pernille Schrøder, Kristian Boland, Karsten Jansfort m.fl. + tre musikere.
Producent: Folketeatret.
Kapelmester: Jens Krøyer.
Manuskript: Jesper Malmrose.
Iscenesættelsen: Ina-Miriam Rosenbaum. Priskategori 1FO
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Vidste du, at vi laver
meget mere end blot skilte?
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Jazz & Jokes Benjamin Koppel og Lars Hjortshøj
Torsdag den 3. november 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Musik og comedy

Musik og comedy går op i en højere enhed, når Benjamin Koppel og Lars Hjortshøj invi-
terer indenfor til en helt særlig aften, inspireret af 50’erne og 60’ernes jazzklubber i New 
York.
lmprovisation og god timing er om noget udgangspunktet for de to venner Lars Hjortshøj 
og Benjamin Koppels virke som hhv. en af landets mest fremtrædende komikere og en af 
landets ditto musikere. De har for længst placeret sig centralt i de fleste danskeres bevidst-
hed, som to fyrtårne inden for deres respektive områder. Når de sammen inviterer venner 
og kolleger på scenen, er der lagt op til en unik, farverig og forbløffende aften i selskab 
med de bedste af begge verdener, topkomikere og topjazzmusikere, som alle mestrer 
improvisationen og samspillets muligheder på højeste plan – og som kun kan opleves lige 
dér, i nuet den ene aften.

Medvirkende: Benjamin Koppel og Lars Hjortshøj med band og gæster.
Varighed: En time og 45 minutter inkl. pause.  Priskategori 6

Roaring Twenties
Fredag den 14. april 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Dans

Dansk Danseteater præsenterer en forestilling med nykomponeret musik af den elek-
troniske duo Den Sorte Skole inspireret af »de brølende tyvere«. Musikken er et under-
holdende og forfriskende mix af jazzede toner og elektroniske rytmer. Står verden på 
tærsklen af en gentagelse af The Roaring Twenties, hvor kunst og selskabsliv boblede over 
af eufori, fællesskab og livsglæde efter en tid med global usikkerhed, frygt og isolation? 
Hvad brøler vi ad i 2020-erne? Det undersøger første del af forestillingen. 
 I anden del udforskes de klimaforandringer, verden står overfor lige nu. Udfordringerne 
ved global opvarmning og den manglende vilje til forandring er et gennemgående tema 
i den energiske og meget fysiske forestilling med dansere i markante kostumer og med 
spændende lyd- og lysdesign.
Dans med musik af Den Sorte Skole og Tommy Jansen
Medvirkende: Dansere Bradley Waller, Edward Pearce, Jessica Lyall, Joe George, Julien Guillemard, 
Kristin Bjerkestrand, Lúa Mayenco, Lucas Threefoot, Lukas Hartvig-Møller og Merete Hersvik.
Producent: Dansk Danseteater. Iscenesættelse: Pontus Lidberg og Ina Christel Johannessen. 
Varighed: En time og 20 minutter inkl. pause. Priskategori 1FO
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Viborg Teaterforening præsenterer  
i denne sæson fire musikforestillinger

Nyhed
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Jens Jacob Tychsen med band besøger Viborg Teater
Jens Jacob Tychsen, af mange kendt som »Badehotellet«s flamboyante og dameglade pianist og skuespiller Hr. Weyse,  

besøger Viborg Teater den 27. april 2023 med et firemands orkester.
Jens Jacob Tychsen med band vil underholde med populære jazz-toner og crooner-numre  

– samt sange fra den populære tv-serie.

Det bliver en underholdende aften, og Jens Jacob Tychsen er lige så charmerende  
som Hr. Edward Weyse i den populære tv-serie.

 
Læs mere side 12

Viborg Teaterforening præsenterer i denne sæson  
fire musikforestillingerNyhed Glæd jer til  

 masser af musik 

B Y G   /VED TØMRERMESTER HANS KELDGAARD PEDERSEN

T L F   4 0  7 8  1 6  1 5
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Jens Jacob Tychsen med band besøger Viborg Teater
Jens Jacob Tychsen, af mange kendt som »Badehotellet«s flamboyante og dameglade pianist og skuespiller Hr. Weyse,  

besøger Viborg Teater den 27. april 2023 med et firemands orkester.
Jens Jacob Tychsen med band vil underholde med populære jazz-toner og crooner-numre  

– samt sange fra den populære tv-serie.

Det bliver en underholdende aften, og Jens Jacob Tychsen er lige så charmerende  
som Hr. Edward Weyse i den populære tv-serie.

 
Læs mere side 12

Glæd jer til  
 masser af musik 

Jazz & Jokes
Musik og comedy går op i en højere enhed,  

når Benjamin Koppel og Lars Hjortshøj med band og gæster 
inviterer indenfor til en helt særlig aften,  

inspireret af 50’erne og 60’ernes jazzklubber i New York.

Læs mere side 9

Jesper Lundgaard
Glæd dig til Jesper Lundgaards skønne julekoncert på Viborg Teater.
Der er garanti for julehygge, godt humør og alle de bedste  
julesange – en magisk decemberaften med skønsang, nærvær  
og stemning fra øverste hylde! 

Læs mere side 12.

Kay Werners Kapel
Musikalsk nostalgi på højt plan fra de gyldne årtier 1950’ og -60’erne.
Genhør med Giro 413-klassikere, Radio Mercur og Radio Luxemburg  

på en musikalsk rejse gennem tiden. 

Læs mere side 12.
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Top moderne møde-, 
konference- og 
selskabslokaler

MØDER • MESSER • MUSIK
Vi ses i Tinghallen til masser af 

store oplevelser!

Jens Jacob Tychsen 
– også kendt som Hr. Weyse 
Torsdag den 27. april 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Sang og musik

Nu er chancen der for at opleve Jens Jacob Tychsen – med kvartet – som charmør og 
crooner. En swingende affære, et nyt, forrygende og top underholdende musikalsk show, 
med alt hvad der hører sig til af rytmer, glade minder, gode grin og skønne uforudsige-
lige overraskelser, der hele vejen igennem er båret oppe af Tychsens store kærlighed for 
musikken fra »dengang«.

En elegant buket sammensat af musik, sange og komik. Glæd dig til at høre nogle af de 
gamle klassiske revyhits i lidt mere moderne indpakninger – samt sange fra tv-serien 
‘Badehotellet’ – swingnumre fortolket i bedste Frank Sinatra-stil … og meget mere.

En aften i særdeles godt selskab!

Sang og musik
Medvirkende: Jens Jacob Tychsen med kvartet – fire mand høj bag instrumenterne!
Varighed: En time og 45 minutter inkl. pause. Priskategori: 6
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Kay Werners Kapel
Musikalsk nostalgi på højt plan fra de gyldne årtier 1950’ og -60’erne
Søndag den 2. april 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Koncert

Der lægges op til det helt store koncertbrag, når Kay Werners Kapel for sjette gang besøger 
Viborg Teater.
 En musikalsk oplevelse er det, når KWK tager publikum med på en rejse gennem tiden
og spiller musik fra de to store årtier, 1950’erne og 60’erne.
 Genhør med Giro 413-klassikere, Radio Mercur og Radio Luxemburg. 
 Musik både fra Danmark og det store udland med navne som Four Jacks, Otto 
Brandenburg, Grethe Ingemann, Elvis, Tommy Steele, Motown og mange andre.
 En musikalsk rejse hvor nostalgien er i højsædet både for ører og øjne.

Kay Werners Kapel består af kapelmester Benny Ruhe, Claus Hostrup Hansen, Jacob Mogensen, 
Martin Stig Nielsen samt mikrofonsangerinde Sine Vangsgaard.
Varighed: To timer inkl. pause. Priskategori 4

Julekoncert med Jesper Lundgaard
Tordag den 1. december 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Julekoncert

Traditionen tro tager Jesper Lundgaard på juleturné, og i år bliver der mulighed for at 
opleve hans julekoncert på Viborg Teater. 

Vi kommer i julestemning – i et skønt musikalsk julelandskab – når Jesper med sang, 
nærvær, humor og charme leder os sikkert igennem et program, bestående af sange vi 
forbinder med juletræet, julehits fra radioen, egne julesange, fællessang, de store sange og 
små musikalske mandelgaver.

Med på scenen er orkester og kor indhyllet i det smukkeste lys og juletræer.
Årets julegæst er sangerinden Lene Nørrelykke, som med sin store stemme og sprud-

lende humør sikrer publikum en stor oplevelse.
Glæd dig til en magisk decemberaften med skønsang, nærvær og stemning fra øverste 

hylde.
 

Medvirkende: Jesper Lundgaard, Lene Nørrelykke samt kor og orkester.
Varighed: En time og 50 minutter inkl. pause. Priskategori: 6
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Cosi fan tutte! – eller den eneste anden…
Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Opera

Mozart skabte med sit mesterværk ‘Cosi fan tutte!’ – en aldeles aktuel komedie, der til 
forveksling ligner moderne reality-tv. Hvad sker der, når en udspekuleret gamemaster 
udfordrer to mænd til at teste deres kæresters troskab? Hvad sker der for de to mænd, når 
de skal konkurrere om, hvem som først kan forføre den andens kæreste? Og hvad med 
kæresterne, som langsomt må indse, at man kun elsker én gang – ad gangen …
Det er en leg med løgn og løfter, forviklinger og forklædninger. Alle håber på at vinde 
mestersangerforklædet og gruer samtidig for at blive stemt hjem. Men da det er en opera, 
kan man selvfølgelig altid købe en vokal, hvis lykkehjulet snurrer for hurtigt. 
Synges på dansk!
Opera af W.A. Mozart 
Medvirkende: Philippa Cold, Stina Schmidt, Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Thomas Storm, 
Jakob Bloch Jespersen/Fritjof Fuglesang og Jacob Beck.
Producent: Ascolta og Kolding Egnsteater. Iscenesættelse: Jacob Beck.
Dansk oversættelse: Holger Boland / dialog: Jacob Beck.
Varighed: Ca. to timer inkl. pause. Priskategori: 2
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Himmelsengen
Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Skuespil

Det er tid! Det må det være. Hun har fået flere tydelige tegn: Himlen faldt ned, fuglen fløj 
sin vej, og der var tilbud på sokker nede i den lokale; 30 pct. uld. Så om lidt, da vil himlens 
porte åbne sig, og en rullende trappe af det pure guld vil hente hende op til alle de, som 
tog af sted før hende.  
I denne forestilling møder vi Enkefru Rosa Wøbbe, som har levet et rigt liv, men nu er hun 
den sidste tilbage, efter at døden har hentet alle omkring hende. 
En vedkommende fortælling, der med lun humor, poesi og håbet ventende om hjørnet, 
viser livets barske realiteter. Det hele foregår i en stor himmelseng, hvor Rosa, en land-
bokvinde med jysk lune, fortæller om de mange muligheder at komme herfra på, sådan 
som hendes tidligere omgangskreds har oplevet det.
En hyldest til det enkelte menneskes tro i liv og død.   
Skuespil af Bodil Alling og Hans Rønne 
Medvirkende: Bodil Alling og Søren Søndberg. Producent: Teatret Gruppe 38.  
Iscenesættelse: Hans Rønne.
Varighed: En time og 10 minutter uden pause. Priskategori 2
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Livets små mirakler
Torsdag den 15. september 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Mimeteater

Endnu engang møder vi den usammenlignelige Paolo Nani, som med en unik kombina-
tion af scenekunst og billedkunst har skabt en poetisk forestilling om livets små mirakler. 
Gennem et sirligt tegnet univers, der projiceres op på storskærm, kommer vi ind i hove-
det på den ensomme kunstner, som har lukket sig inde i sit atelier – indtil den dag, hvor 
verden pludselig trænger indenfor. Tegningerne suppleres af Paolo Nanis udtryksfulde 
kropssprog, mimiske timing og finurlige humor. Som altid en Paolo Nani-forestilling der 
giver smil på læben.  

Mimeteater
Medvirkende: Paolo Nani.
Co-produktion: Paolo Nani Teater og Limfjordsteatret.
Iscenesættelse: Paolo Nani og Frede Gulbrandsen.
Varighed: En time uden pause. Priskategori 2FO
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Doppler
Fredag den 10. marts 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER  Skuespil

Glæd dig til at se Teater Next’s store teatersucces, der tiltrak mange unge publikummer til 
teaterforeningerne rundt i Danmark i 2020.
 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 aftensma-
den, og så drager han til skovs, hvor han skifter familien ud med en elgkalv, hvis mor han 
har dræbt med sin kniv.
 Der er lagt op til grin og eftertænksomhed i historien om en familiefar i eksistentiel krise.
‘Doppler’ er sjov, men bag humoren rummer den også mere alvorlige temaer, der giver 
stof til eftertanke.
Skuespil af Erlend Loe
Medvirkende: Josephine Raahauge, Peder Holm Johansen og Christian Bergman.
Producent: Teater Next. Iscenesættelse: Michael Slebsager. 
Varighed: En time og 15 minutter uden pause. Priskategori 2

Et Juleeventyr
Torsdag den 24. november 2022 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Juleeventyr

Et nærværende portræt af Charles Dickens’ verdenskendte pengepuger, Ebenezer Scrooge.
 Ole Sørensen er Ebenezer Scrooge i Teatret Møllens ‘Et Juleeventyr’. Det er historien 
om Charles Dickens’ sure gamle gnier, som kun lever for at tjene penge, og som hader 
julen for et godt ord. 
 Hr. Scrooge bliver dog tvunget til at revurdere sit liv og sine valg i tilværelsen, da han 
natten til den 25. december pludselig står over for et skæbnesvangert møde.
I Teatret Møllens version bliver staffagen barberet væk. Helt i romanens ånd bliver Et 
Juleeventyr til en intim oplevelse, hvor vi kommer ind under huden på Ebenezer Scrooge 
og dykker ned i forretningsmandens slørede livshistorie. Det er en eftertænksom og tan-
kevækkende juleforestilling for hele familien.
Juleeventyr af Charles Dickens
Medvirkende: Ole Sørensen og Iza Mortag Freund. 
Producent: Teatret Møllen.
Iscenesættelse: Rasmus Ask. 
Varighed: En time uden pause. Priskategori 2

Argumenter imod kvinder
Torsdag den 2. februar 2023 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL Dramatik/skuespil

Hvis der er en debat, man næsten ikke tør gå ind i, så er det debatten om ligestilling og 
MeToo. Hvem har taleretten – og kan vi undersøge flere aspekter af sagen uden at ryge i 
flæsket på hinanden?
 Instruktør og skuespillere undersøger ligestillingens faldgruber og fordomme med 
kroppen og scenekunstens midler. Kvinders kamp for at komme til fadet omsættes til 
fysiske fornemmelser, sprællevende og skideskægge tableauer i en stil, der helt er forestil-
lingens egen. 
 Mærk kønskampen!

Dramatik/skuespil af Thomas Markmann
Medvirkende: Camilla Bendix, Mathilde Lundberg og Joen Højerslev.
Co-produktion: Teater V og BaggårdTeatret.
Iscenesættelse: Thomas Hwan.
Varighed: En time 15 minutter uden pause. Priskategori 2

HOS OS LAVER VI ALT FRA BUNDEN 
- SÅ ER DU SIKRET DEN BEDSTE KVALITET!

SC T. MATHIAS GADE 74 · 8800 VIBORG
TELEFON 8888 8270

INFO@RODVIBORG.DK · WWW.RODVIBORG.DK

mad med sjæl, ærlighed 
og overraskelser
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Hvis jeg bliver VOKSEN
Torsdag den 20. april 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Dans

Hvorfor er vores syn på voksne ofte, at de er så gabende kedelige? Åd ungdommen sim-
pelthen alle glæderne og efterlod tømmermændene og ansvaret til de voksne? ‘Hvis jeg 
bliver VOKSEN’ er en forestilling til dig, som er på vej ind i det dig, som allerede ér der, og 
dig, som har været der – eller aldrig kommer dertil. – Altså til at blive voksen. 
 Se hvordan de fire mennesker med scenen som skærm/lærred og med rigtig MANGE 
indkøbskurve på scenen, bruger krop og tale til at skabe billeder, dialoger og historier, der 
vækker genklang og latter hos publikum. En helt anderledes danse/performance forestil-
ling, med overraskelser.

Dans af Anneline K. Juul 
Medvirkende: Amalie Drud Abildgaard, Camilla Stage, Jan Vesala og Kasper Buus.
Co-produktion: sART Danseteater og BaggårdTeatret.
Iscenesættelse: Sofie Christiansen.
Varighed: En time og 10 minutter uden pause. Priskategori 2
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Noget om antihelte
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 20.00
på VIBORG TEATER Skuespil

Hvordan er den perfekte mand anno 2023? Hvad er maskulinitet? Og autoritet?  Hvordan 
er man en lyttende og sjov kammerat – og samtidig forføreren, erobreren og elskeren?
 I en unik kombination af fortælling, skuespil og musik kommer vi helt ind under huden 
på tre mænd og deres overvejelser om roller, identitet og forbilleder. Vi møder de tre midt 
i livet med arbejde, parforhold, børn, skilsmisse, delebørn og dating. Mændene mødes 
tilfældigt ved en fest, og her midt i tømmermændene (også de moralske) spirer en følelse 
af fællesskab og oprør. – De tre antihelte vil være verdens nye mandlige helte. De vil se 
dæmonerne i øjnene, de vil kunne klare teenagedatteren, eks-konen, den nye kone og 
fodbolddrengene på samme tid. En ærlig og morsom forestilling med stof til eftertanke og 
et vigtigt supplement til tidens MeToo-debatter.
Skuespil 
Medvirkende: Jens Andersen, Thomas Guldberg Madsen og Sune Skuldbøl Vraa.
Producent: Limfjordsteatret.
Iscenesættelse: Moqi Simon Trolin.
Varighed: En time og 30 minutter uden pause. Priskategori: 2

Always Happy Airlines – Boarde med blæsten
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL Musikalsk skuespil

Kabinepersonalet på det engang så hæderkronede luftfartsselskab Always Happy Airlines 
møder ind for endelig igen at komme på vingerne og sende de rejselystne passagerer ud 
i verden. Stewardesserne kommer fra vidt forskellige steder, med forskellige baggrunde, 
og alle har en historie med i bagagen. Asta, som leder efter kærligheden og en ny Tinder-
date, Carmen Marianne, som drømmer om at slå sig ned i Spanien, Gisela, fra Lufthansa, 
som egentlig bare skulle flyves til Frankfurt, kabinechef Paloma, som bærer på en hem-
melighed, og Vilda, som faktisk har fri og gerne bare vil hjem. Mellem scenerne, hvor der 
gøres klar til at komme i luften, blander Cowid-19 sig lidt i planerne.
 Kære publikum: Ret stolesædet op og nyd denne rejse med De Damer, indtil vi når frem 
til vores destination.
Musikalsk skuespil af Jette Sophie Sievertsen
Medvirkende: Ann Hjort, Tine Gotthelf, Nina Marie Birk, Margit Watt-Boolsen, Jette Sophie Sievertsen, 
Penille Albæk Andersen og Michael Hasselflug. 
Producent: Atoriet/De Damer. Iscenesættelse: Vibeke Wrede.
Varighed: En time og 15 minutter uden pause. Priskategori 2
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Kære børn og voksne

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen 
i vores smukke nyrenoverede teater og til en 
forhåbentligt corona-fri sæson.

Vi har en masse spændende, sjove og fanta-
stiske forestillinger på programmet, og som 
altid vil det være en skøn blanding af spritnye 
og et dejligt gensyn med tidligere forestillinger. 

Blandt de nye er en vaskeægte klassiker nem-
lig ‘Vinden i piletræerne’, en skøn historie der 
vil være de fleste bekendt fra fjernsynet. 
Nævnes skal også forestillingen ‘Tandfeen’, der 
er en overraskende morsom og finurlig forestil-
ling med tre mænd, som spiller alle rollerne. Et 
gensyn med super flotte opsatte og velspillede 

‘Pinocchio’, der sagtens kan ses af voksne – men 
husk nu børnene først! 

I det hele taget er vi super stolte af det flotte 
program, vi kan tilbyde børn, unge og deres 
forældre/bedsteforældre – lad os nyde nogle 
fornøjelige stunder sammen i teatret.

Vi glæder os til at se jer!

Info
Bemærk hvor forestillingen opføres: på teatret 
eller i musiksalen.

Aldersgrænser  
Ved hver forestilling er anført, hvilken alders-
gruppe stykket henvender sig til, og vi beder 
om, man prøver at respektere dette.

Billetpriser 
Der er enhedspris på 40 kr. for børn og 50 kr. for 
voksne til alle forestillingerne i familieteatret 
Billetter købes ved indsendelse af bestillings-
kupon side 23/24. Der gives 10 pct. rabat ved 
bestilling til mindst tre forestillinger i blå serie. 
Billetter kan også købes på: 
https://musikogteater.viborg.dk/ 
eller ved henvendelse til billetkontoret: 
Musik & Teater, Gravene 25, tlf. 87 87 36 36.

Køb billetter i god tid – til nogle af forestillin-
gerne er der kun et begrænset antal billetter.

– for børn og deres forældre (og bedsteforældre!)
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Vinden i piletræerne 
Lørdag den 17. september 2022 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Fra 5 år 

Den klassiske og elskede historie af Kenneth 
Grahame om Muldvarp, som forlader sit ensom-
me mørke hjem og finder sammen med den 
venlige Rotte, som lever i brinken ved den 
store flod. De begiver sig ind i Vildskoven, hvor 
den mystiske Grævling bor. Deres ven Tudse er 
meget passioneret af biler i høj fart, og da Tudse 

ikke er særlig betænksom, er han tæt ved at slå 
andre og sig selv ihjel. 
 Sammen sætter Muldvarp, Rotte og Grævling 
sig for at hjælpe Tudse, før det er for sent.

Medvirkende: Michael Slebsager, Sara Line Møller 
Olsen, Peder Holm Johansen m.fl.
Producent: Teater Next.
Iscenesættelse: Christian Bergman.
Varighed: En time og 35 minutter inkl. pause.
Nummererede pladser.  Priskategori 2

Pinocchio 
Søndag den 2. oktober 2022 kl. 15.00
i VIBORG MUSIKSAL 8–12 år

Vi kender alle historien om dukkedrengen 
Pinocchio, som blev skabt af den gamle Gepetto. 
Pinocchio kommer til at tage i cirkus i stedet for 
at gå i skole og oplever der suset fra akrobaternes 
leg med døden. Han bliver franarret sine penge 
af simple tyve og lokket på afveje af sin »bedste« 
ven – han bliver nødt til at lyve om disse ting, 

og hver gang han gør det, så vokser hans næse! 
Men fars kærlighed er betingelsesløs.

Medvirkende: Anna Karina Nicolaisen, Maria Myrgård, 
Dirck Backer og Bastian Popp.
Producent: Teater Patrasket. 
Iscenesættelse: Alex Byrne.
Varighed: En time. 
Unummererede pladser. Priskategori: 3
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– for børn og deres forældre (og bedsteforældre!)

En rigtig nisse 
Lørdag den 26. november 2022 kl. 15.00
i VIBORG MUSIKSAL 3–8 år

I det nye hus bor en nisse – en rigtig nisse. Den 
elsker risengrød og er glad for, at der endelig er 
flyttet et menneske ind, så den kan få sin grød. 

Den leder, roder rundt i tingene, flytter kas-
ser og i det hele taget rumsterer og pusler den, 
som var der rotter og mus overalt. 

Men der er ingen grød. Så nu må den med 
nisselist få Ida, som damen i huset hedder, til at 

lave grød og komme i jule stemning, for man 
kan da ikke bare sådan springe julen over – vel?

En juleforestilling som børnene bare elsker.

Medvirkende: Anne Kurtzweil og Ranveig Petersen.
Producent: Det Lille Verdens Teater.
Iscenesættelse: Hanne Liv Møller.
Varighed: 30 minutter.
Unummererede pladser.  Priskategori 3

Mariehønen Evigglad 
Søndag den 13. november 2022 kl. 15.00
på VIBORG TEATER, på scenen 2– 5 år

Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare 
ikke når det regner! Ingen har ly til Marie, som 
får kolde tær. Undtagen Søren selvfølgelig. Men 
han er så slimet og sneglesnasket …
 En sød historie opført rigtigt eventyrligt dej-
ligt, og den vil glæde de mindre børn og voksne.
Frit efter Halfdan Rasmussens sang af samme 
navn.

Medvirkende: Betina Grove.
Producent: Teatret Fair Play og Teatret st. tv.
Iscenesættelse: Henrik Steen Larsen.
Varighed: 30 minutter.
Unummererede pladser. Priskategori 3
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Prinsesse Caraboo
Søndag den 6. november 2022 kl. 15.00
på VIBORG TEATER 7–11 år

Det starter grumt. Men lynhurtigt viser 
‘Prinses se Caraboo’ sig som en sprudlende tea-
terforestilling fuld af originalitet og rammer 
publikum lige i hjertet med en tilpas blanding af 
uhygge, spænding og gode grin. 
 På en strand nær Bristol finder man i 1817 
en ung forskræmt kvinde. Hun bærer turban 

og har et uforståeligt sprog. Prinsesse Caraboo 
er den sande historie om den fattige Mary 
Wilcocks, som tog fusen på det halve af England 
ved at udgive sig for at være en eksotisk skibs-
bruden prinsesse.

Medvirkende: Anna Panduro og Katharina Kamber.
Producent: Frøken Fracasos Kompagni.
Iscenesættelser: Jose Troncoso.
Varighed: 50 minutter.
Nummererede pladser. Priskategori 3
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Nisse Rasmus redder julen
Søndag den 4. december 2022 kl. 15.00
på VIBORG TEATER 3–7 år

Juleforberedelserne er i fuld gang, men pludse-
lig sker der noget forfærdelig: julemanden får 
sovesyge, han snorker højlydt og er ikke til at 
vække. Juleværkstedet går i stå, og der bliver 
ikke lavet flere julegaver – bliver der så ingen 
jul i år? 

 Jo, for Nisse Rasmus og julemandens kone 
kommer til undsætning, og med publikums 
hjælp får de på snedig vis vækket julemanden, 
og gavefremstillingen kommer i gang igen.

Medvirkende: Anja Owe og Pierre Miehe-Renard.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelse: Louise Schouw.
Varighed: 30 minutter.
Nummererede pladser. Priskategori 3
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Halløj på julemarkedet
Søndag den 11. december 2022 kl. 15.00 Fra 3 år

på VIBORG TEATER

En dejlig juleforestilling om at indse, at alle er 
lige gode trods forskelligheder. I forestillingen 
opdager Skibsnissen og Landnissen, at der fin-
des andre slags nisser, og at disse nisser er lige 
så gode som de selv, trods deres anderledes bag-
grund og kultur. 
 På julemarkedet møder de både gløgg-Georg 
og den ordblinde Kål-Karsten. De griber tin-

gene meget forskelligt an, men alligevel er de 
alle nisser med en rød nissehue, og de bliver 
bedste venner. En juleforestilling, der er krydret 
med dejlig julemusik.

Medvirkende: Susanne Breuning, Bente Eskesen og 
Marianne Bøgelund.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelser: Louise Schouw.
Varighed: 45 minutter.
Nummererede pladser. Priskategori 3

Lotte og Nissen
Søndag den 18. december 2022 kl. 15.00
på VIBORG TEATER 3–7 år

En forestilling, der appellerer til børns fantasi 
og fremkalder grin og milde gys. En dreng, som 
har set forestillingen, sagde bagefter: »Jeg gri-
nede så meget, at jeg næsten døde af sult«. 
 Så mon ikke historien er sjov! Den handler 
om Lotte, som er flyttet på landet med sin mor 
i oldefarens gamle hus. Lotte keder sig, men 

Tandfeen
Søndag den 12. februar 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER 5–10 år

Hvad stiller man op, når man har fået en lille-
søster, som skriger hele tiden – så meget at ens 
forældre begynder at skændes? Anton giver sin 
lillesøster bort – til Tandfeen … !
 Men bagefter fortryder han – og må drage 
helt alene ud for at finde Tandfeens slot og få sin 
søster tilbage. En drømmerejse gennem nattens 
by, hvor alle eventyrets figurer er vågne.

Professoren og  
genbrugsmaskinen
Søndag den 19. marts 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Fra 6 år

Professoren ved alt om genbrug og genan-
vendelse af affald, og han demonstrerer stolt 
sin enestående genbrugsmaskine for publikum. 
Den kan genanvende både metal, papir, glas og 
plastic – ja, i princippet hvad som helst. 

Alt går fint, lige indtil kaninen Albert, som 

professoren passer for sit barnebarn, tisser på 
ham og forsvinder ind i maskinen …

En oplysende, skør, musikalsk og bæredygtig 
forestilling med tekniske finurligheder, opbyg-
gelig morale og en sprudlende Niels Peter Kløft 
på scenen.

Medvirkende: Niels Peter Kløft 
Producent: Dansk Rakkerpak & Faster Cool
Iscenesættelse: Niels Grønne
Varighed: Ca. 55 min.
Nummererede pladser. Priskategori 3

finder en gammel, støvet kuffert på loftet, den 
er spændende – fyldt med sære gamle ting, og 
så keder Lotte sig ikke mere!

Medvirkende: Tina Steen Jensen og Tine Grauengaard.
Producent: Mit Teater.
Iscenesættelse: Lasse Dehle og Lotte Wagner.
Varighed: 35 minutter.
Nummererede pladser. Priskategori 3

 Meget morsom og til tider hæsblæsende 
forestilling. Glæd jer.

Medvirkende: Kristian Dinesen, Bastian Popp og Dirck 
Backer.
Producent: Teater Patrasket.
Iscenesættelse: Maria Myrgård.
Varighed: 45 minutter.
Nummererede pladser. Priskategori 3
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Dyrene i Hakkebakkeskoven
Søndag den 30. april 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER Fra 5 år

Tag hele familien med i teatret, se eller gense den 
rørende og morsomme fortælling om dyrene 
i Hakkebakkeskoven, den frække Klatremus, 
Morten Skovmus, den farlige Mikkel Ræv og 
den rare Bamsefar, og hvor det er tilladt at synge 
med på alle de kendte sange som: »Når en peber - 
kage-bager…« –  »Hip hurra for Bamsefar«…

Nyopsætning efter Thorbjørn Egners klas-
siker, med landets bedste yngre skuespillere.

 
Medvirkende: Syv unge skuespillere. 
Producent: Teater V.
Iscenesættelse: Pelle Koppel.
Varighed: To timer inkl. pause.
Nummererede pladser. Priskategori: 2

Cirkelines Museskole
Søndag den 14. maj 2023 kl. 15.00
på VIBORG TEATER 3–9 år

Cirkeline skal lave en skole for Frederik og 
Ingolf. Hun lærer dem bl.a. om alfabetet, bog-
staverne, hvilke ord der rimer og at regne. 
Undervisningen foregår båden indenfor og ude 
i skoven. I skoven møder de mange sjove og 
farlige ting! De møder f. eks. trolde, men er de 
farlige? Kom ind og se forestillingen og find ud 
af det. 

Giv dine børn eller børnebørn en lærerig og 
underholdende oplevelse med denne magiske 
teaterforestilling.
Videolink:
https://tinyurl.com/33wdnka8

Medvirkende: Anne Blomsgård, Sara Line Møller 
Olsen og Christian Bergman.
Producent: Teater Next.
Iscenesættelse: Lisbet Lipschitz.
Varighed: 45 minutter. 
Nummererede pladser.   Priskategori 3
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To store familieforestillinger 
Læs omtalen af 
Sigurd fortæller om naturvidenskab (side 6) 
og  
Robin Hood (side 7)

Vi glæder os til at se jer.
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Praktiske oplysninger m.m.

Fælles billetkontor 
for Viborg Teaterforening og Viborg Musiksal:

MUSIK & TEATER
Gravene 25, 8800 Viborg

tlf. 8787 3636 

Køb billetter online:  
https://musikogteater.viborg.dk/

Øvrige henvendelser:  
teaterforeningen@viborgteater.dk

Scenemester Peter Ruby, tlf.: 4027 7123.

Åbningstider ◆ Mandag lukket.  
Tirsdag–fredag kl. 10–14.  
Lukket i skoleferierne.

Billetter sælges endvidere ved indgangen fra en 
time før forestillingen.

Billetter og  
abonnementsordning
Abonnement og bestilling ◆ Medlemmer kan, ved 
at købe billetter i abonnement, opnå rabat på 
billetprisen. 
Abonnement kan købes gennem hele sæsonen.

Et abonnement består minimum af 5 forestil-
linger i GUL serie.

Musikforestillinger 
Med abonnement (minimum 5 forestillinger i 
GUL serie) opnår medlemmer 15 pct. rabat på 
billetter i priskategori 6.

Billetpriser – se side 22. 

Udfyld bestillingskuponen side 23/24.

Medlemskontingent ◆ Som medlem opnår man 
rabat – se s. 3 øverst t.v. samt prisoversigten s.  22. 
Kontingentet for medlemmer er på 110 kr. 
pr. voksen. Folkepensionister fritages, såfremt 
fødselsdato anføres på bestillingskuponen. 

Billetter købt online ◆ eller i abonnement behø-
ver ikke blive printet ud, men kan evt. gem-
mes på telefonen og forevises ved indgangen!  
Gebyr 10 kr. pr. billet købt online.

Valg af alternative forestillinger ◆ Nogle forestil- 
linger bliver hurtigt udsolgt. Anfør derfor nogle 
alternative ønsker.

Løssalg ◆ Køb af billetter i løssalg kan ske ved 
udfyldelse af bestillingskuponen side 23/24, ved 
hen ven delse til billetkontoret eller via hjem-
mesiden https://musikogteater.viborg.dk/.
Løssalg af teaterbilletter fra 1. august 2022.

Rabat til unge under 25 år ◆ Unge, som ikke er fyldt 
25 år, får rabat både i abonnement og ved løssalg. 
Se oversigten over billetpriser side 22.
Fødselsdato skal anføres på bestillingskuponen.

Betaling ◆ Abonnementsbilletter betales via 
bank overførsel.

Bestil billetter online ◆ til såvel Viborg Teater 
som Viborg Mu siksal – det er hurtigt og effektivt. 
Via teaterforeningens hjemmeside 
https://musikogteater.viborg.dk/ kan du købe billet- 
ter online til de teater- eller musiktilbud, du ikke 
har abonnement til. 
På hjemmesiden er der god information om 
aktuelle forestillinger.

Internettet ◆ Følg Viborg Teaterforening på 
Facebook og på https://musikogteater.viborg.dk/

Kom i god tid
Foyeren bliver åbnet allerede en time før 
forestillingen – der er således tid til at bestil-
le pause-drinks og til evt. at nyde en kop 
kaffe eller en drink, inden dørene åbnes. 

Undgå ventetid i baren:
Bestil pausedrink inden forestillingen

Sodavand ........................................kr. 20,00
Øl  .....................................................kr. 30,00
Øl, ‘Mageløs’ ..................................kr. 50,00
Vin ...................................................kr. 30,00
Kaffe/te m/ chokolade ..................kr. 25,00
Kildevand .......................................kr. 20,00

Kun kildevand i flaske kan medbringes i 
salen.

Dørene til garderoberne åbnes en halv 
time før, forestillingen begynder. Af hen-
syn til de optrædende på scenen samt 
publikum i salen lukkes dørene ved fore-
stillingens begyndelse. 

Husk at give os besked 
hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnr. 
og/eller mobiltlf.nr.

Når disse oplysninger er ajourført, kan vi 
hurtigt og nemt give besked i tilfælde af, 
at en forestilling må aflyses – eller hvis vi 
har ekstraordinære tilbud til dig.

Generalforsamling 
Viborg Teaterforening afholder general-
forsamling på Viborg Teater. Dato oplyses 
senere ved annoncering i »Viborg Nyt«.

Kan billetter refunderes?
Nej, tilbagebetaling er ikke mulig. 

Kan billetter byttes?
Ja, købte billetter kan byttes til en anden 
forestilling (skal ske senest dagen før 
den forestilling, hvortil de er købt).

Øvrige oplysninger

Viborg Teater kan på ledige dage udlejes til virksomheder og foreninger til møder, foredrag mv. 
Få nærmere information om priser mv ved henvendelse til  

Viborg Teaterforenings sekretariat, Gravene 25 eller på tlf.: 8787 3636.
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Kronologisk kalender 2022–23

Lars Munkøe
Formand

Henrik Holm

Hanne PoulsenJørgen Justesen
Kasserer

Kim Dam Olesen Anja Ruhe

Bent Kvisgaard

Kurt Herløv
Næstformand

Bestyrelsen i Viborg Teaterforening

September 2022 Side
Torsdag 15. sep. kl. 20 Livets små mirakler  Mimeteater 13
Torsdag 22. sep. kl. 20 Den poetiske raptus   Turnépremiere Politisk komedie 4
Oktober 2022     
Lørdag  1. okt. kl. 20 Blinkende lygter  Folkekomedie 4
Onsdag  5. okt. kl. 20 Himmelsengen  Skuespil 13
Fredag 14. okt. kl. 20  Halløj  Kabaret 4
Torsdag 27. okt. kl. 20 Cosi fan tutte!  Opera 13
November 2022
Torsdag  3. nov. kl. 20 Jazz & Jokes – Benjamin Koppel & Lars Hjortshøj  Musik 9
Onsdag  9. nov. kl. 20  Sommer i Tyrol  Operette 5
Torsdag 24. nov. kl. 20 Et juleeventyr  Juleeventyr 14
December 2022
Torsdag  1. dec. kl. 20 Jesper Lundgaard  Musik 12
Januar 2023
Onsdag 11. jan. kl. 20 København  Skuespil 5
Lørdag 14. jan. kl. 20 Dan Turèll + Halfdan E – live Viborg Musiksal Kabaret  5
Søndag 15. jan. kl. 15 Sigurd fortæller om naturvidenskab Familieforestilling  6
Fredag 20. jan. kl. 20 Eks-mænd  Drama og komedie  6
Lørdag 28. jan. kl. 20 De tre Musketerer  Komisk operette  6
Søndag 29. jan. kl. 16 De tre Musketerer  Komisk operette  6
Februar 2023
Torsdag  2. feb. kl. 20  Argumenter mod kvinder Viborg Musiksal Dramatik/skuespil 14
Søndag  5. feb. kl. 15 Robin Hood  Eventyr for hele familien 7
Torsdag  9. feb. kl. 20 Et tysk liv  Drama 7
Fredag 24. feb. kl. 20 Pianoman’en fra New York – Billy Joel Teaterkoncert 7
Marts 2023
Torsdag  2. mar. kl. 20 Den komiske uskyld  Politisk satire 8
Tirsdag  7. mar. kl. 20 Hele Danmarks Grethe  Musikteater 8
Fredag 10. mar. kl. 20 Doppler  Skuespil 14
Torsdag 16. mar. kl. 19.30 Tryllefløjten Tinghallen Opera 8
Onsdag 22. mar. kl. 20 Noget om antihelte  Skuespil 15
Tirsdag 28. mar. kl. 20 Always Happy Airlines  
   – Boarde med blæsten Viborg Musiksal Musikalsk skuespil 15
April 2023
Søndag  2. apr. kl. 15 Kay Werners Kapel  Koncert 12
Fredag 14. apr. kl. 20 Roaring Twenties  Dans 9
Torsdag 20. apr. kl. 20 Hvis jeg bliver VOKSEN  Dans 15
Torsdag 27. apr. kl. 20 Jens Jacob Tychsen – Hr. Weyse Musik 12

FAMILIETEATER
September 2022
Lørdag 17. sep. kl. 15 Vinden i piletræerne  Fra 5 år 16
Oktober 2022 
Søndag  2. okt. kl. 15 Pinocchio Viborg Musiksal 8–12 år 16
November 2022 
Søndag  6. nov. kl. 15 Prinsesse Caraboo  7–11 år  17
Søndag 13. nov. kl. 15 Mariehønen Evigglad  2–5 år 17
Lørdag 26. nov. kl. 15 En rigtig nisse Viborg Musiksal 3–8 år 17
December 2022 
Søndag  4. dec. kl. 15 Nisse Rasmus redder julen  3–7 år 17
Søndag 11. dec. kl. 15 Halløj på julemarkedet  Fra 3 år  18
Søndag 18. dec. kl. 15 Lotte og Nissen  3–7 år  18
Januar 2023
Søndag 15. jan. kl. 15 Sigurd fortæller om naturvidenskab Familieforestilling  6
Februar 2023 
Søndag  5. feb. kl. 15 Robin Hood  Familieforestilling 7
Søndag 12. feb. kl. 15 Tandfeen  5–10 år 18
Marts 2023
Søndag 19. mar. kl. 15 Professoren og genbrugsmaskinen Fra 6 år 18
April 2023
Søndag 30. apr. kl. 15 Dyrene i Hakkebakkeskoven Fra 5 år 19
Maj 2023
Søndag 14. maj kl. 15 Cirkelines Museskole  3–9 år 19
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Ved omtalen af den enkelte forestilling er anført  
priskategori

Priskategori 1 GUL serie

Billetgruppe Abonnement Løssalg

Voksne Unge
u/ 25 år Voksne Unge

u/ 25 år

A 300 kr. 180 kr. 360 kr. 180 kr.

B 280 kr. 170 kr. 340 kr. 170 kr.

C 230 kr. 110 kr. 280 kr. 110 kr.

D 200 kr. 100 kr. 230 kr. 100 kr.

Priskategori 2 GRØN serie

Voksne: 130 kr.
Unge u/ 25 år: 70 kr.

KOPI TIL EGET BRUG SÆSON 2022–23

Det administrative personale: Peter Ruby og 
Anja Ruhe.

Priskategori 3 Børne- og familieteater – BLÅ serie

Enhedspris: Børn: 40 kr. 
 Voksne: 50 kr.

Få 10% rabat ved køb af billetter til min. 3 forestillinger.

Priskategori 4
130 kr. (Nummererede pladser)

Kay Werners Kapel  – HVID serie  

Kun i abonnement:

A 330 kr.
på gulvet lige efter symfoniorkesteret samt på 
midter tribunen. 

B 290 kr.
i de to sektioner på hver side af midtertribunen.

Løssalg: Henvendelse til Tinghallens billetkontor.

Priskategori 5 
Tryllefløjten – GUL serie

(opføres i Tinghallen)

Nummererede pladser

A 320 kr. 
B 280 kr.

Ved køb af abonnement i gul serie  
(mindst 5 forestillinger) opnås 15 pct. rabat  
i priskategori 6.

Priskategori 6 
Musikforestillinger – HVID serie  

på Viborg Teater (M
): 
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GRØN SERIE Pris-
kat.

Antal
voksne

Antal unge
u/25

Livets små mirakler Torsdag  15. sep. kl. 20 2

Himmelsengen Onsdag  5. okt. kl. 20 2

Cosi fan tutte! Torsdag 27. okt. kl. 20 2

Et juleeventyr Torsdag 24. nov. kl. 20 2

Argumenter mod kvinder (M) Torsdag  2. feb. kl. 20 2

Doppler Fredag 10. mar. kl. 20 2

Noget om antihelte Onsdag 22. mar. kl. 20 2

Always Happy Airlines 
– Boarde med blæsten (M)

Tirsdag 28. mar. kl. 20 2

Hvis jeg bliver VOKSEN Torsdag 20. apr. kl. 20 2

Vigtigt:  
Såfremt én eller flere af de ønskede forestillinger i GUL serie  
er udsolgt, ønskes i stedet billetter til forestilling(erne) nr. 1–17:

GUL SERIE
OBS: Vælg mindst 5 forestillinger i GUL serie
for at opnå medlemsrabat

                                       Forestilling nr. 

Pris-
kate-
gori

Billet- 
gruppe

se t.v.

Abonnement

Antal 
voksne

Antal 
unge
u/25

Den poetiske raptus 1 Torsdag 22. sep. kl. 20 1

Blinkende lygter 2 Lørdag  1. okt. kl. 20 1

Halløj 3 Fredag 14. okt. kl. 20 1

Sommer i Tyrol 4 Onsdag  9. nov. kl. 20 1

København 5 Onsdag 11. jan. kl. 20 1

Dan Turèll + Halfdan E – live (M) 6 Lørdag 14. jan. kl. 20 1

Sigurd fortæller om naturvidenskab 7 Søndag 15. jan. kl. 15 1

Eks-mænd 8 Fredag 20. jan. kl. 20 1

De tre Musketerer 9 Lørdag 28. jan. kl. 20 1

De tre Musketerer 10 Søndag 29. jan. kl. 16 1

Robin Hood 11 Søndag  5. feb. kl. 15 1

Et tysk liv 12 Torsdag  9. feb. kl. 20 1

Pianoman’en fra New York – Billy Joel 13 Fredag 24. feb. kl. 20 1

Den komiske uskyld 14 Torsdag  2. mar. kl. 20 1

Hele Danmarks Grethe 15 Tirsdag  7. mar. kl. 20 1

Tryllefløjten (T) 16 Torsdag 16. mar.  kl. 19.30 5

Roaring Twenties 17 Fredag 14. apr. kl. 20 1 (T
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HVID SERIE Pris-
kat.

Billetgruppe
se t.v.

Antal

Jazz & Jokes Torsdag  3. nov. kl. 20 6

Jesper Lundgaard Torsdag 1. dec. kl. 20 6

Kay Werners Kapel Søndag  2. apr. kl. 15 4

Jens Jacob Tychsen – Hr. Weyse Torsdag 27. apr. kl. 20 6

BLÅ SERIE
Få 10 pct. rabat ved køb af billetter til mindst 3 forestillinger.

Pris-
kat.

Antal 
voksne

Antal 
børn

Vinden i piletræerne Fra 5 år Lørdag 17. sep. kl. 15 2

Pinocchio (M) 8–12 år Søndag  2. okt. kl. 15 3

Prinsesse Caraboo 7–11 år Søndag  6. nov. kl. 15 3

Mariehønen Evigglad 2-5 år Søndag 13. nov. kl. 15 3

En rigtig nisse (M) 3–8 år Lørdag 26. nov. kl. 15 3

Nisse Rasmus redder julen 3–7 år Søndag  4. dec. kl. 15 3

Halløj på julemarkedet Fra 3 år Søndag 11. dec. kl. 15 3

Lotte og Nissen 3–7 år Søndag 18. dec. kl. 15 3

Sigurd fortæller om naturvidenskab  Familiefor. Søndag 15. jan. kl. 15 1

Robin Hood  Familieforestilling Søndag  5. feb. kl. 15 1

Tandfeen 5–10 år Søndag 12. feb. kl. 15 3

Professoren og genbrugsmaskinen Fra 6 år Søndag 19. mar. kl. 15 3

Dyrene i Hakkebakkeskoven Fra 5 år Søndag  30. apr. kl. 15 2

Cirkelines Museskole  3-9 år Søndag 14. maj kl. 15 3 (M
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SALEN

2. BALKON

1. BALKON

Billetgruppe A
Billetgruppe B

Billetgruppe C
Billetgruppe D

Plads til kørestol (billetgruppe B)

✁ KLIP HELE VEJEN NED                            SÆSON 2022-23 HUSK AT UDFYLDE BAGSIDEN OGSÅ →

Toiletforhold i Viborg Teater
Dametoilet på alle etager i begge 
sider. I stueplan, højre side, fælles 
med handicaptoilet.

Der forefindes herretoilet i foyerens 
venstre side (trappe ned) samt på 
bagtrappen mellem 1. og 2. balkon i 
begge sider.

Handicaptoilet i stueplan.

Teatrets personale viser den nemmeste 
adgangsvej for kørestolsbrugere 
– ring evt. i forvejen: 
8787 3636 eller 4027 7123.
Hvis du har en ansat ledsager, får denne 
fribillet.

(M
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GRØN SERIE Pris-
kat.

Antal
voksne

Antal unge
u/25

Livets små mirakler Torsdag  15. sep. kl. 20 2

Himmelsengen Onsdag  5. okt. kl. 20 2

Cosi fan tutte! Torsdag 27. okt. kl. 20 2

Et juleeventyr Torsdag 24. nov. kl. 20 2

Argumenter mod kvinder (M) Torsdag  2. feb. kl. 20 2

Doppler Fredag 10. mar. kl. 20 2

Noget om antihelte Onsdag 22. mar. kl. 20 2

Always Happy Airlines 
– Boarde med blæsten (M)

Tirsdag 28. mar. kl. 20 2

Hvis jeg bliver VOKSEN Torsdag 20. apr. kl. 20 2
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Vigtigt:  
Såfremt én eller flere af de ønskede forestillinger i GUL serie  
er udsolgt, ønskes i stedet billetter til forestilling(erne) nr. 1–17:

GUL SERIE
OBS: Vælg mindst 5 forestillinger i GUL serie
for at opnå medlemsrabat

                                       Forestilling nr. 

Pris-
kate-
gori

Billet- 
gruppe

se t.v.

Abonnement

Antal 
voksne

Antal 
unge
u/25

Den poetiske raptus 1 Torsdag 22. sep. kl. 20 1

Blinkende lygter 2 Lørdag  1. okt. kl. 20 1

Halløj 3 Fredag 14. okt. kl. 20 1

Sommer i Tyrol 4 Onsdag  9. nov. kl. 20 1

København 5 Onsdag 11. jan. kl. 20 1

Dan Turèll + Halfdan E – live (M) 6 Lørdag 14. jan. kl. 20 1

Sigurd fortæller om naturvidenskab 7 Søndag 15. jan. kl. 15 1

Eks-mænd 8 Fredag 20. jan. kl. 20 1

De tre Musketerer 9 Lørdag 28. jan. kl. 20 1

De tre Musketerer 10 Søndag 29. jan. kl. 16 1

Robin Hood 11 Søndag  5. feb. kl. 15 1

Et tysk liv 12 Torsdag  9. feb. kl. 20 1

Pianoman’en fra New York – Billy Joel 13 Fredag 24. feb. kl. 20 1

Den komiske uskyld 14 Torsdag  2. mar. kl. 20 1

Hele Danmarks Grethe 15 Tirsdag  7. mar. kl. 20 1

Tryllefløjten (T) 16 Torsdag 16. mar.  kl. 19.30 5

Roaring Twenties 17 Fredag 14. apr. kl. 20 1 (T
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HVID SERIE Pris-
kat.

Billetgruppe
se t.v.

Antal

Jazz & Jokes Torsdag  3. nov. kl. 20 6

Jesper Lundgaard Torsdag 1. dec. kl. 20 6

Kay Werners Kapel Søndag  2. apr. kl. 15 4

Jens Jacob Tychsen – Hr. Weyse Torsdag 27. apr. kl. 20 6

BLÅ SERIE
Få 10 pct. rabat ved køb af billetter til mindst 3 forestillinger.

Pris-
kat.

Antal 
voksne

Antal 
børn

Vinden i piletræerne Fra 5 år Lørdag 17. sep. kl. 15 2

Pinocchio (M) 8–12 år Søndag  2. okt. kl. 15 3

Prinsesse Caraboo 7–11 år Søndag  6. nov. kl. 15 3

Mariehønen Evigglad 2-5 år Søndag 13. nov. kl. 15 3

En rigtig nisse (M) 3–8 år Lørdag 26. nov. kl. 15 3

Nisse Rasmus redder julen 3–7 år Søndag  4. dec. kl. 15 3

Halløj på julemarkedet Fra 3 år Søndag 11. dec. kl. 15 3

Lotte og Nissen 3–7 år Søndag 18. dec. kl. 15 3

Sigurd fortæller om naturvidenskab  Familiefor. Søndag 15. jan. kl. 15 1

Robin Hood  Familieforestilling Søndag  5. feb. kl. 15 1

Tandfeen 5–10 år Søndag 12. feb. kl. 15 3

Professoren og genbrugsmaskinen Fra 6 år Søndag 19. mar. kl. 15 3

Dyrene i Hakkebakkeskoven Fra 5 år Søndag  30. apr. kl. 15 2

Cirkelines Museskole  3-9 år Søndag 14. maj kl. 15 3 (M
): 
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BLÅ SERIE
Få 10 pct. rabat ved køb af billetter til mindst 3 forestillinger.

Pris-
kat.

Antal 
voksne

Antal 
børn

Vinden i piletræerne Fra 5 år Lørdag 17. sep. kl. 15 2

Pinocchio (M) 8–12 år Søndag  2. okt. kl. 15 3

Prinsesse Caraboo 7–11 år Søndag  6. nov. kl. 15 3

Mariehønen Evigglad 2-5 år Søndag 13. nov. kl. 15 3

En rigtig nisse (M) 3–8 år Lørdag 26. nov. kl. 15 3

Nisse Rasmus redder julen 3–7 år Søndag  4. dec. kl. 15 3

Halløj på julemarkedet Fra 3 år Søndag 11. dec. kl. 15 3

Lotte og Nissen 3–7 år Søndag 18. dec. kl. 15 3

Sigurd fortæller om naturvidenskab  Familiefor. Søndag 15. jan. kl. 15 1

Robin Hood  Familieforestilling Søndag  5. feb. kl. 15 1

Tandfeen 5–10 år Søndag 12. feb. kl. 15 3

Professoren og genbrugsmaskinen Fra 6 år Søndag 19. mar. kl. 15 3

Dyrene i Hakkebakkeskoven Fra 5 år Søndag  30. apr. kl. 15 2

Cirkelines Museskole  3-9 år Søndag 14. maj kl. 15 3 (M
): 
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Fødselsdato, 
folkepensionister:

Fødselsdato, unge u/ 25 år:

Indsendes til: Musik & Teater, Gravene 25, 8800 Viborg

Husk at påføre navn og adresse  (eller evt. ændring af samme)

Navn og adresse:

   Sæt kryds her, hvis du ønsker at få tilsendt information fra Musik & Teater via mail.

Spisning før forestillingen Bestillingskupon

Halløj  FREDAG den 14. OKTOBER 2022.
Spisning i tidsrummet kl. 18.00–19.45 i Viborg Musiksal. Maden leveres af Slagter Storm.
Antal kuverter à 150 kr. inkl. kaffe/te: _______. Andre drikkevarer kan købes i baren. 
Begrænset antal billetter.

Eventuelle ønsker eller bemærkninger vedrørende billetbestillingen:

Bestillingskupon 2022–23 (fortsat fra side 23)

✁

VIGTIGT: 
KLIP HELE VEJEN NED

Tlf.: Mobil:

E-mail:

HUSK! Skriv tydeligt, med blokbogstaver.

HUSK at påføre fødselsdato (gælder folkepensionister og unge u/ 25 år).

HUSK!

Mail til indsendelse af billetbestilling:  

onlinebilletsalg@viborg.dk
 
Billetkontorets telefon: 8787 3636 https://musikogteater.viborg.dk/

Programmet er udgivet 7. juni 2022


