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Tradition, fornyelse og gode oplevelser
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Kære teaterpublikum!
Teater er populært – publikum svigter ikke. Det er generelt for hele
landet og heldigvis også i Viborg. Scenekunsten rummer alt det, vi
kan savne i den digitale hverdag: Nærvær, sanselighed og en fortælling, der giver energi til hverdagen. Teatret er sjældent det flygtige, men det, der giver perspektiv, underholdning og indblik.
Sådan bliver det også med det kommende års teaterprogram, som
Viborg Teaterforenings bestyrelse har sammensat – vi præsenterer
det hele: Satire, ny dansk dramatik, klassisk teater, dans, opera,
sang og komedie.
I denne sæson kan vi igen byde Den Jyske Opera velkommen, og
det bliver med Verdis store opera ‘Rigoletto’. Operaen opføres i
Tinghallen, der nu er blevet ombygget, og det bliver spændende
igen at opleve en storslået opera i en koncertsal, der også kan huse
et symfoniorkester med 56 musikere. Vi ser frem til, at de store
operaforestillinger igen er vendt tilbage til Viborg.
Det Kongelige Teater kommer med to meget spændende forestillinger: ‘Et dukkehjem’ af Henrik Ibsen med Sicilia Gadborg Høegh
og Peter Christoffersen i hovedrollerne. Det over 100 år gamle drama har ikke mistet sin aktualitet: udover at være et ægteskabsdrama handler det om vores trang til frihed og behov for at få lov at
være, som vi inderst inde er. Forestillingen opføres to dage – henholdsvis en aften- og en eftermiddagsforestilling – så kan vi med
dette storslåede drama tilgodese de blandt vort publikum, som
helst vil undgå at gå ud de mørke aftner.
Den anden forestilling fra Det Kongelige Teater er ‘Et tysk liv’
med Kirsten Olesen på scenen. Goebbels’ sekretær, Brunhilde
Pomsel, fortæller om det tyske folks uvidenhed og passivitet under
det nazistiske styre og den kollektive skyld, der fulgte efter.
Det er fornemt, at vi i denne sæson kan byde Det Kongelige

Teater velkommen med to helt store teaterforestillinger – det glæder
vi os til !
Men der er naturligvis også meget andet spændende scenekunst : Folketeatret kommer til Viborg med fem spændende forestillinger heriblandt en stor familieforestilling: ‘Robin Hood’, dramatiseret af Ken Ludwig, og det må siges at være oplagt at give os
alle et levende skuespil om eventyret i Sherwood. Denne store
familieforestilling opføres hos os to gange – og det samme gælder
den kendte og elskede operette-komedie, ‘Sommer i Tyrol’. Det
bliver en fornøjelse igen at lytte til de kendte og elskede toner.
‘Blinkende lygter’ gik for fulde huse på Nørrebro Teater og er
nu kommet på turné – den kendte film overført til teatret bliver
spændende at opleve. Kit Johnsons danseteater kommer for første
gang til Viborg, og det bliver med to danseforestillinger: ‘Stigma’ og
‘Engle’. Nyt teater vil primært blive præsenteret i grøn serie, så
vær meget opmærksom på disse forestillinger, der oftest er meget
eksperimenterende og præsenterer det nyeste inden for dansk scenekunst.
Jeg har kun nævnt få af de mange forestillinger, vi præsenterer i
sæsonen – gå på opdagelse i programmet – der er teater for alle.
Viborg Teaterforening ønsker alle velkommen i Viborg Teater –
byens kulturelle mødested for de, som
ønsker at opleve kunst og kvalitet i hverdagen. Ligesom film skal ses i biografen,
skal teater opleves i et rigtigt teater, Viborg
Teater! God fornøjelse!
Lars Munkøe
Formand for
Viborg Teaterforening

Forside: Fra familieforestillingen ‘Robin Hood’ – opføres af Folketeatret på Viborg Teater den 27. og 28. februar 2021.
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Viborg Teaterforenings billetter er inddelt i fire serier:

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

GRØN serie
Billetter koster 120 kr. for voksne og 70 kr.
for unge u/ 25 år. Kun løssalg.

HVID serie
Øvrige arrangementer. Kun løssalg.

BLÅ serie

Se prisoversigt side 22.

Billetkontorets telefon:

8787 3636
Spisning før forestillingen

fredag den 30. oktober 2020 tilbydes

spisning før forestillingen
i tidsrummet kl. 17.30–19.45
i Viborg Musiksal.
Pris 240 kr. inkl. kaffe/te.
Maden leveres af Tinghallen.
Drikkevarer kan købes til populære
priser.

Bestillingskupon på side 24
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BLÅ SERIE

Et dukkehjem

4

HVID SERIE

I forbindelse med forestillingen

Kronologisk kalender side 21 · Billetpriser side 22

September 2020						
Torsdag	  3. sep. kl. 20 HURRA			
Kabaret
Oktober 2020						
Lørdag	  3. okt. kl. 20 Den Gerrige			
Komedie
Fredag 30. okt. kl. 20 Et dukkehjem		
Drama
Lørdag 31. okt. kl. 16 Et dukkehjem		
Drama
November 2020
Onsdag	  4. nov. kl. 20 Emma ude af takt		
Drama
Tirsdag 10. nov. kl. 19.30 Rigoletto		
Tinghallen
Opera
December 2020
Onsdag	  2. dec. kl. 20 Det ensomme hjerte		
Skuespil
Februar 2021
Fredag 12. feb. kl. 20 Blinkende lygter
Folkekomedie
Torsdag 25. feb. kl. 20 Nothing ’bout Me
Kabaret
Lørdag 27. feb. kl. 15 Robin Hood			
Familieforestilling
Søndag 28. feb. kl. 15 Robin Hood			
Familieforestilling
Marts 2021
Torsdag	  4. mar. kl. 20 Sommer i Tyrol		
Operette
Fredag	  5. mar. kl. 20 Sommer i Tyrol		
Operette
Lørdag 20. mar. kl. 20 Farinelli			
Operette
Lørdag 27. mar. kl. 14 Sigurd fortæller om de græske guder
Familieforestilling
Søndag 28. mar. kl. 20 Eks-mænd			
Komedie
April 2021
Lørdag 10. april kl. 20 De tre Musketerer		
Komisk operette
Søndag 11. april kl. 20 De tre Musketerer		
Komisk operette
Onsdag 14. april kl. 20 Et tysk liv			
Drama
Oktober 2020
Tirsdag	  6. okt. kl. 20 Sisyphus Ascending		 Nycirkus, akrobatik
Fredag	  9. okt. kl. 20 Engel		
Viborg Musiksal Moderne dans
Fredag	  9. okt. kl. 21 Stigma		
Viborg Musiksal Moderne dans
Torsdag 22. okt. kl. 20 Holgers forsvarstale		
Musikalsk komedie
Monolog
Lørdag 24. okt. kl. 20 Viva la Frida!		
Onsdag 28. okt. kl. 20 O sole mio			
Musik/komik
Januar 2021
Lørdag 16. jan. kl. 20 Mod til at dræbe
Viborg Musiksal Drama
Onsdag 27. jan. kl. 20 En lille smule ubehag
Viborg Musiksal Monolog
Marts 2021
Tirsdag	  2. mar. kl. 20 W/hole		
Nycirkus
Torsdag 11. mar. kl. 20 About Miss Julie
Dans
Torsdag 18. mar. kl. 20 Noget om antihelte
Viborg Musiksal Skuespil
April 2021
Onsdag 28. apr. kl. 20 Walk-Man		
Dans og akrobatik
Oktober 2020
Torsdag 	  1. okt. kl. 20 En hyldest til Benny Andersen		
Musik
Februar 2021
Torsdag	  4. feb. kl. 20 Jan Glæsels Orkester – Rumors Corner
Koncert
Marts 2021
Søndag 21. mar. kl. 15 Kay Werners Kapel
Viborg Musiksal Koncert
September 2020
Lørdag 12. sep. kl. 15 Den grimme ælling
Viborg Musiksal 3–10 år
Lørdag 26. sep. kl. 15 Den lille pige med svovlstikkerne		
6–13 år
Oktober 2020
4–8 år
Søndag 25. okt. kl. 15 Karius og Baktus		
November 2020
Søndag 1. nov. kl. 15 Dracula		
Viborg Musiksal Fra 11 år
Søndag 15. nov. kl. 15 Pinocchio		
Viborg Musiksal 8–12 år
Søndag 29. nov. kl. 15 Den store nisseprøve		
4–10 år
December 2020
Fredag 4. dec. kl. 17 På sporet af julen
Fra 3 år
Fredag 11. dec. kl. 17 God jul, Cirkeline		
Fra 3 år
Lørdag 19. dec. kl. 15 Juletrolderier		
3–7 år
Januar 2021
Søndag 17. jan. kl. 15 Den lille havfrue		
Fra 4 år
Februar 2021
Søndag	  7. feb. kl. 15 Konen i muddergrøften		
3–9 år
Lørdag 27. feb. kl. 15 Robin Hood			
Fra 6 år
Søndag 28. feb. kl. 15 Robin Hood			
Fra 6 år
Marts 2021
Søndag 14. mar. kl. 15 Mustafas kiosk
4–10 år
Lørdag 27. mar. kl. 14 Sigurd fortæller om de græske guder
Familieforestilling
Maj 2021
Søndag	  2. maj kl. 15 Vitello		
Fra 5 år

GRØN SERIE

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

Sæsonoversigt 2020–2021

GUL SERIE

Billetserier
Abonnement
Løssalg
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GUL SERIE

HURRA
Torsdag den 3. september 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Kabaret

FOTO: BRITA FOGSGAARD

‘HURRA’ er Jacob Morilds 20-års jubilæumskabaret. Den flere gange Reumertnominerede skuespiller, satiriker, instruktør, dramatiker m.m. Jacob Morild, fejrer sit
20-års jubilæum som leder af Danmarks eneste faste kabaretscene, Cafe Liva, ved atter
engang at tage temperaturen på Danmark og danskerne – men er der egentlig noget at
råbe HURRA for? – og hvorfor ikke?
Kabaretten havde premiere på Cafe Liva i august 2019 og begejstrede publikum, og
anmeldere kvitterede med fem-stjernede anmeldelser og skrev bl. a.: »Der er i den grad
grund til at råbe hurra for Cafe Liva«.
Gå ikke glip af en forrygende aften på Viborg Teater.

Kabaret af og med Jacob Morild
Producent: Cafe Liva.
Iscenesættelse og scenografi: Jacob Morild.
Varighed: To timer inkl. pause.

Priskategori: 1

Den Gerrige

FOTO. GUDMUND THAI

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 20.00 på VIBORG TEATER

Klassisk komedie

Den gerrige Harpagon kan slet ikke tøjle sin angst for, at nogen skal stjæle fra ham. Hans
mistænksomhed driver gæk med ham, og han dækker febrilsk over, at han har en stor
pengekiste gravet ned i sin have. Hans børn og tjenere er opdraget til at spare, hvor der
spares kan: ”Hvorfor dog gå med paryk, når man kan nøjes med sit eget hår, der gror
ganske gratis”.
Harpagon er en gnier af den værste slags, som elsker sine penge højere end sine børn.
Hans søn, Cléante, er forelsket i Mariane, som Harpagon tror, er fattig og billig i drift, så
hende vil han selv have som hustru. Hans datter Elise elsker den unge Valère, som holder
sin formue hemmelig, mens han – for at være nær Elise – gør tjeneste hos Harpagon. Men
Elise skal – uden medgift – afsættes til en velstående, gammel mand, og Cléante er lovet
bort til en rig enke. Harpagon forbliver gift med sine penge; han tager ikke ved lære og
gøres derfor til grin – til glæde for alle som elsker en god komedie.
Klassisk komedie af Molière
Medvirkende: Kristian Holm Joensen, Mette Horn, Kristian Boland, Alexander Mayah Larsen,
Jacob Weble, Mathilde Passer, Mads Reuther og Sofia Cukic. Producent: Folketeatret.
Iscenesættelse: Geir Sveaass. 
Priskategori: 1

Et dukkehjem

henrik ibsen

Etdukke
hjem

Fredag den 30. oktober 2020 kl. 20.00 (mulighed for spisning før forestillingen)
Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 16.00
på VIBORG TEATER

Drama

Så er det igen tid til at opleve den norske kanonforfatter Henrik Ibsens ægteskabsdrama
om Nora og Helmer, nu med Det Kongelige Teater. På Viborg Teaters 100-års fødselsdag i
2009 opførte Folketeatret stykket. Kvindefrigørelse og kønsroller i ægteskabet er nok lige
så aktuel nu, som da stykket blev skrevet i 1874. I ægteskabet i ‘Et dukkehjem’ lever Nora
som en »dukke i eget hjem«. I de otte år ægteskabet varede, fik hun aldrig mulighed for
at sige sin mening. Nora gør alt for sin mand – bl.a. optager hun i hemmelighed et lån,
for at han kan gennemføre sin drøm om ære og agtelse. Måske er det hendes følelse som
»dukke i eget hjem«, der gør, at stykket slutter med, at Nora forlader hjem, mand og børn
og går ud … hjem til hvor hun kom fra for at blive moden og voksen.
Mulighed for spisning før forestillingen fredag den 30. oktober – se side 3 og 24.
Drama af Henrik Ibsen
Medvirkende: Sicilia Gadborg Høegh, Peter Christoffersen, Ida Cæcilie Rasmussen, Mikkel Arndt og
Lise Lauenblad. Producent: Det Kongelige Teater. Iscenesættelse: Anna Balslev.
Varighed: 1 time og 30 min. uden pause.
Priskategori: 1

Restaurante Mexicano

Tilmeld dig på

lokalefordele.dk
St. Sct. Mikkels Gade 2 · Viborg · Tlf. 8662 7997 · www.tortillaflats-viborg.dk
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Onsdag den 4. november 2020 kl. 20.00 på VIBORG TEATER

Ny dansk dramatik

Emma Gad – nu gider vi igen! Folk omkring os har jo glemt, hvordan man opfører sig
– så der er god grund til at genopfriske regler for god opførsel! »Man skal aldrig stikke
servietten i knaphullet«, »Man må undgå al støj, idet man spiser«, »Lær Deres børn i tide
at være uafhængige af andres hjælp«, »Lad Dem ikke beherske af Deres telefon, men sæt
den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en samtale«. Disse
– og mange flere – gode råd gav Emma Gad for lidt over 100 år siden i bestselleren »Takt
og Tone – hvordan vi omgås«. I 1960’erne og -70’erne blev det en regel, at der ikke måtte
være regler. I dag er der en modbevægelse på vej, for selvom det fungerer for den enkelte
at snakke i telefon under middagen, synes resten af selskabet ikke nødvendigvis, at det er
i orden. Der er hårdt brug for manualer til det sociale liv, og det er bemærkelsesværdigt,
hvor mange af Emmas gyldne leveregler, der stadig har underholdningsværdi og relevans.
Med humoristisk takt og velkendte toner synges og fortælles historien om Emma Gad.
Drama af Vivian Nielsen
Medvirkende: Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Christiane Bjørg Nielsen, Tanya Lund Andersen,
Henriette Rosenbeck og Sanne Graulund. Producent: Folketeatret. Iscenesættelse: Madeleine Røn
Juul. Kapelmester: Sanne Graulund. 
Priskategori: 1

GUL SERIE

Emma ude af takt

Rigoletto
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 19.30 (BEMÆRK tidspunktet: 19.30)
i TINGHALLEN Arrangør: Tinghallen og Viborg Teaterforening

Opera

Giuseppe Verdis store opera ‘Rigoletto’ er en af de mest spændende operaer i operahistorien. Det er en mørk og knivskarp krimi, der udspiller sig i Mantova i Lombardiet i det
16. århundrede i en verden befolket af gangstere, sammensvorne, ludere – og en vanskabt
hofnar, Rigoletto, som forgæves forsøger at redde sin eneste datter fra en fordærvet verden. Men Rigolettos planer slår fejl, og historien ender i mord og drama.
Melodierne i Rigoletto er nogle af de mest kendte i musikhistorien. Verdi var da også så
overbevist om, at han havde skrevet et mesterværk, at han afkrævede sine sangere fuldstændig tavshedspligt. Han forbød endda tenoren at fløjte arien »La donna e mobile« uden
for teatret før premieren. Men siden marts 1851 har melodierne fra Rigoletto lydt igen og
igen verden rundt. Operaen synges på italiensk med danske overtekster.
Sælges kun i abonnement (løssalgsbilletter købes i Tinghallen).
Opera af Verdi
Medvirkende: Den Jyske Operas Kor og ca. 15 sangere. Producent: Den Jyske Opera. Iscenesættelse:
Ulrich Peters. Orkester: Aalborg Symfoniorkester – ca. 56 musikere. Varighed: To timer og 45 minutter inkl. pause. 
Priskategori: 5

Det ensomme hjerte
Onsdag den 2. december 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Skuespil

Da Katharina og Thomas i år 2000 rydder op i deres forældres dødsbo, gør de en overraskende opdagelse. Deres far, den dansk-tyske læge Hans Horn, havde gennem både ord
og akvareller efterladt dem en gribende livshistorie. En fortælling om en verden i gradvis
men markant forandring, om nazificering, om krig og om den uundgåelige indkaldelse
til Wehrmacht.
I løbet af krigen blev han vidne til mange grusomme hændelser og mærkværdige
skæbner, men fandt også holdepunkter i musikken som den dygtige cellist, han var, mens
han på sin odyssé igennem Europa kæmpede for sit liv og sin overlevelse. Efter krigen
emigrerede Hans Horn til Danmark og bosatte sig som læge på Als.

Videolink: https://bit.ly/2Scxmyc
Ny dansk dramatik baseret på Tom Buk-Swientys bog af samme navn
Medvirkende: Ole Sørensen, Ane Helene Hovby og Thomas Clausen Rønne samt en strygekvartet
under ledelse af Mette Dahl Kristensen. Producent: Teatret Møllen.
Iscenesættelse: Rasmus Ask. Varighed: To timer inkl. pause. 
Priskategori: 1

Vinter depression 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
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GUL SERIE

Blinkende lygter
Fredag den 12. februar 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Folkekomedie

Dette er historien om den københavnske skodbande, som 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 vælger de at blive og 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: Paw Henriksen, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen,
Christina Bech, Kristian Boland og Frank Rubæk.   
Producent: Teater 2 og Nørregade Teatret.
Iscenesættelse: Frank Rubæk.  
Varighed: To timer inkl. pause.
Priskategori: 1

Nothing ’bout Me – en Sting-kabaret
Torsdag den 25. februar 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Kabaret

Med udgangspunkt i komponisten, tekstforfatteren og musikeren Stings sangskat gennem de sidste 40 år fortælles et utal af historier om kærlighed – ikke bare til den eneste
ene, men også til de små ting, til familien, til sig selv, til livet – ja kort sagt til alt – med den
indbyggede skyggeside, som hadet kan manifestere sig som.
Historier med kant, alvor, smerte – men især også Cafe Livas særkende: Humor!
Bag kabaretten står makkerparret Jacob Morild og Morten Wedendahl, som også stod bag
succeserne »Love Me Do – en Beatles-kabaret« og »Måske Ku Vi – en Sebastian-kabaret«.
Sting-kabaretten havde urpremiere på Cafe Liva i marts 2019 og spillede for fulde huse
på Bådteatret i Nyhavn.

Af og med: Jacob Morild, Morten Wedendahl og Nils Krøyer
Producent: Cafe Liva.
Iscenesættelse: Jacob Morild.
Varighed: En time og 35 min. inkl. pause.

Priskategori: 1

Robin Hood

FOTO. GUDMUND THAI

Lørdag den 27. februar 2021 kl. 15.00
Søndag den 28. februar 2021 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.
Vi kender historien, men denne Robin Hood overrasker med en befriende, humoristisk
og musikalsk teaterleg – en rigtig familieforestilling med humor og drama.
Musikdramatisk forestilling af Ken Ludwig
Medv.: Christoffer Læssø, Marie Bach Hansen, Jesper Riefensthal, Morten Christensen, Jon Lange, Louis
Bodnia Andersen, Andrea Alma Øst Birkkjær og tre musikere. Producent: Folketeatret. Iscenesættelse:
Frede Gulbrandsen. Kapelmester: Emilie Roos. 
Priskategori: 1
Kom i form i Viborg Svømmehal
Vandaerobic, Aquajogging, Gravidsvømning, Babysvømning, Seniorformiddag

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

A N N O

1 9 9 4

VIBORG SVØMMEHAL
Banegårdspladsen 1 · 8800 Viborg · Tlf. 8787 3230 · www.viborgsvoemmehal.dk · svoemmehal@viborg.dk
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Torsdag den 4. marts 2021 kl. 20.00 – Turnépremiere
Fredag den 5. marts 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Operette

FOTO: GUDMUND THAI

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: Jesper Groth, Karsten Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, Meike Bahnsen, Marie Mondrup,
Troels Malling, Clara Ellegaard Stegger, Niels Anders Manley og Morten Bo Koch og tre musikere.
Producent: Folketeatret. Iscenesættelse: Rolf Heim. Kapelmester: Søren Hansen. 
Priskategori: 1

Farinelli
Lørdag den 20. marts 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Operette

Glæd jer til at høre »Sangen har vinger«, »Følges ad« og »Herren som skabte alt på jord« i
den vidunderlige danske operette med de allerbedste operasangere. Handlingen foregår
i Italien og Spanien i baroktiden. Vi starter i Napoli, hvor den verdensberømte sanger
Farinelli skal medvirke i et syngespil på byens kloster. Uden for Napoli ligger et sørøverskib ankret op, og piraterne har fordækt blandet sig med kirkegængerne. Og så er vi i gang
… En musikalsk røverhistorie med gennemslagskraft og masser af godt humør.
GuidOpera er stamgæster på Viborg Teater og kendt for deres forrygende forestillinger:
De garanterer for et hav af velkendte og elskede sange, som publikum nynner med på i
dagevis efter besøget. Kapelmester Leif Greibe har på mesterlig vis arrangeret orkestermusikken for kvartet.
Operette af Emil Reesen med tekst af Mogens Dam
Medvirkende: Niels Jørgen Riis, Signe Asmussen, Guido Paevatalu, Camilla Illeborg,
Teit Kanstrup, Hans Lawaetz, Leif Greibe m.fl. Producent: GuidOpera.
Iscenesættelse: Guido Paevatalu. Varighed: To timer og 30 min. inkl. pause.

Priskategori: 1

Sigurd fortæller om de græske guder
Lørdag den 27. marts 2021 kl. 14.00 (Bemærk tidspunktet)
på VIBORG TEATER

Familieteater/musik

Sigurd Barrett er nu klar med en ny musikfortælling for børn og voksne. Så du sidste/forrige års forestilling om Sigurds danmarkshistorie, så har du nok en fornemmelse af, hvad
der venter i år. Sigurd tager os gennem de græske guders eventyrlige univers. Vi møder
både Zeus, Odysseus, heksen Kirke, Mor Jord, Far Himmel og ikke mindst Gud for Bøvl.
Med sin entusiastiske energi er Sigurd den ideelle vært. Han leverer de kringlede fortællinger i børns øjenhøjde, tilsætter lidt fantasi og humor, så går det rent ind hos børnene, og
han har dem i sin hule hånd hele forestillingen igennem. Sigurds livsglæde og fængslende
musik gør, at alle – børn og voksne – lader sig rive med.
Sigurd har indtil videre spillet for fulde huse på Østre Gasværk 24 gange.
Videolink: shorturl.at/fmrsK
Familieteater/musik af Sigurd Barrett
Medvirkende: Sigurd Barrett, Anne Suppli og Farshad Kholghi.
Musikere: Eskild Dohn og Mikkel Riber. Dansere fra Powerhouse.
Producent: Dansk Teaterproduktion. Iscenesættelse: Louise Schouw.
Varighed: En time og 50 min. inkl. pause.
Priskategori: 1

Nyd en Mageløs
Økologisk Pilsner
i pausen
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Eks-mænd
Søndag den 28. marts 2021 kl 20.00
på VIBORG TEATER

Drama og komedie

FOTO. GUDMUND THAI

‘Eks-mænd’ er en road comedy på alle tænkelige afveje. En glohed lufthavn i Spanien. Kø
ved security, tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render du ind i en irriterende, selvfed og
stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? – Ja … for det er ham, som løb
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 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.
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 20 minutter uden pause. 

Priskategori: 1

De tre Musketerer

FOTO: FIGAROS

Lørdag den 10. april 2021 kl. 20.00
Søndag den 11. april 2021 kl 20.00 (arrangeres i samarbejde med Tinghallen)
begge forestillinger 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 de fire helte, den franske Kong Louis den 13., Dronning Anna,
skurken Rochefort, den onde spion Milady de Winter, den magtfulde kardinal 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 ‘Elverhøj – men tonen er lav’.
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 inkl. pause.
Priskategori: 1

Et tysk liv

FOTO: KLAUS VEDFELT

Onsdag den 14. april 2021 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 dokumentarfilmen og bogen ‘Et tysk liv’.
Et vidnesbyrd om et liv før og under krigen tæt på en af verdenshistoriens største forbrydere, Nazi-regimets propagandaminister Joseph Goebbels. Under interviewet sættes
hendes hukommelse på prøve – noget er belejligt at huske, andet ikke – den kollektive
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. Scenografi
og lysdesign: Mårten K. Axelsson. Varighed: En time 40 min. uden pause.
Priskategori: 1
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Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER	

Nycirkus/akrobatik

En moderne nycirkus-fabel om det at overvinde gentagelsens monotoni. Som Sisyfos fra
den græske mytologi, som af guderne er dømt til at udføre en absurd opgave til evig tid,
personificerer Lars Lindegaard Gregersen sig med denne figur. Med en utrolig akrobatik,
udført på en overdimensioneret reol, konverteres dette gamle sagn til vores moderne dagligdag, symboliseret ved mapper og dokumenter, som Sisyfos i en uendelighed forsøger
at bringe i orden.
Ud over reolen har han også et skrivebord, der har sit helt eget liv og lyde, og som også
inddrages i disse akrobatiske øvelser.
Nyd en fysisk fortælling, fuld af humor og gags.

Videolink: https://vimeo.com/22832814
Nycirkus
Medvirkende: Lars Lindegaard Gregersen.
Producent: Glimt/Peter Jentzsch.
Iscenesættelse: Nina Larissa Bassett.
Varighed: En time uden pause.
Priskategori: 2

Engel

Stigma

FOTO: JAMES QUAH (STIGMA) OG ANNA VAN KOOIJ (ENGEL). GRAFISK DESIGN: NETE BANKE / IMPERIET.

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 20.00 kl. 21.00
i VIBORG MUSIKSAL – to forestilllinger samme aften!
Stor danse- og balletaften
Køb billet til én af forestillingerne – eller dem begge og få 50 kr. rabat. Læs mere på side 18.
Kit Johnsons dansekompagni kommer til Viborg med to forestillinger på en aften.
‘Engel’ er en forestilling om at omfavne de mange ubegribelige sider ved at være et
menneske. Mød spørgsmål uden at give svar og slut fred med de ting, der er vanskelige at
forklare. En cirkusakrobat og en danser smelter sammen i en fysisk dialog.
‘Stigma’ er præmieret af Statens Kunstfond, som skriver: »Foruroligende, inciterende,
ætsende sig ind på nethinden, man har fået et brændemærke i sindet, når man går ud
… med Kit Johnsons totale indlevelse og særprægede udstråling, bliver det alles – menneskets – historie og tunge gang på jorden. Det stigmatiserede menneske. Absurd …
grotesk … chokerende … En moderne grafik af Palle Nielsen og en klassisk blanding af
Hieronimus Bosch og Pieter Breugel på samme tid.«
Dans. Kit Johnson
Medvirkende: Dansere fra Kit Johnson X-act. Producent: Åben Dans Production.
Musik af Rutger Zuydervelt (Engel); Jacob Kirkegaard og Sture Ericson (Stigma).
Varighed: Engel ca. 40 min.  /  pause   /  Stigma ca. 30 min.
Priskategori: 2a

Holgers forsvarstale
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Musikalsk komedie

Farshad Kholghi og Mads Keiser har skruet et show sammen, der svinger mellem stand
up, skøre indfald, vanvittige historier og musikalske indslag. Stykket er en musikalsk og
grænseløs komedie om politisk korrekthed – om hvad, der kan ske, hvis man offentligt
– uforvarende – kommer til at sige »kannibaler«. I ‘Holgers forsvarstale’ medfører det en
sigtelse efter racismeparagraffen. En retssag er uundgåelig, og fanden er løs i Laksegade.
Gud og hvermand føler sig krænket på egne og ikke mindst andres vegne. I løbet af sagen
går Holger igennem sit indre inferno fra Gud, Gandhi og til sin ekskone, som hver især
kommer til at åbne hans øjne. Med vanlig følsomhed tramper Farshad Kholghi og Mads
Keiser lige ned i tidens ømme spinatbede. Vi tror, Mads og Farshad vil træne vores lattermuskler godt og grundigt med denne forestilling.

Komedie af og med Mads Keiser og Farshad Kholghi
Producent: Teatervirksomheden Mads Keiser.
Varighed: En time og 45 min. inkl. pause.

SCT. MATHIAS GADE 5 · DK-8800 VIBORG · TLF. 86 62 37 00 · FAX 86 62 40 46
Deres »sleeping-partner« i Viborg

Priskategori: 2
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Viva la Frida!
Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Monolog

»Stærkt og rørende« var anmeldernes bedømmelse af skuespiller Amira Jasmina Jensens
monolog om den berømte afdøde mexicanske kunstner Frida Kahlos liv. I monologen
kredser Amira Jasmina om Frida Kahlos liv: Vi befinder os til Frida Kahlos begravelse, og
vi får et indblik i, hvorfor den mexicanske kunstner stadig inspirer og fascinerer verden
mere end 65 år efter sin død.
Gennem musik, tekst og dans vil forestillingen forsøge at udtrykke Frida Kahlos indre
smerte, der danner basis for hendes kunst.
Om forestillingen skrev Kulturkongen: »Enmandsteater kan tendere til at være lidt
langtrukkent og kedeligt. Det sker ikke i Amira Jasmina Jensens monolog om kunstneren
Frida Kahlo.
Monolog af og med Amira Jasmina Jensen
Producent: Scene42.
Iscenesættelse: Signa Hørmann Sørensen.
Varighed: En time uden pause.

Priskategori: 2

O sole mio
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Musisk komedie

Forestillingen omhandler den velkendte situation: at havne i den forkerte sammenhæng
… Det er historien om en gruppe amatørmusikere, som ved en fejltagelse får mulighed for
at optræde på en kendt udenlandsk scene.
Handlingen udvikler sig til et kaos, der, takket være spillernes humoristiske, udtryksfulde kropssprog og deres højt udviklede musikalitet, underholder og forbløffer publikum.
Der serveres en perlerække af velkendte numre fra den internationale musikskat gennem tiderne, og forestillingen får dig konstant til at grine – men der findes også alvor i
den, som i al god kunst!

En musikomisk tour de force af Paolo Nani og Rimbamband
Medvirkende: Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicoló Pantaleo, Vittorio Bruno og Francesco Pagliarulo.
Producent: Paolo Nani Teater & Rimbamband.
Iscenesættelse: Paolo Nani
Varighed: En time uden pause.
Prisgruppe: 2

Mod til at dræbe
Lørdag den 16. januar 2021 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL

Drama

‘Mod til at dræbe’ er en gribende historie om en far, en søn og en indestængt fortid. Noget
ulmer under overfladen, og da sønnens kæreste dukker op, bliver forholdet mellem far og
søn sat under yderligere pres. Kæresten bliver – uden at vide det – dråben, der får bægeret
til at flyde over, og der bliver åbnet op for årtiers undertrykte følelser og minder.
Dette stærke familiedrama er baseret på svenske Lars Noréns forestilling fra 1978.
Selvom det er 41 år siden, Norén skrev stykket, er fortællingen akkurat lige så relevant og
vigtig i dag. På begavet vis tager historien fat i tidsløse temaer som identitet, kærlighed og
arven fra vore forældre.
Videolink: https://bit.ly/39oHWYD
Drama af Lars Norén
Medvirkende: Ole Sørensen, Durita Dahl Andreassen og Thomas Jacob Clausen Rønne.
Producent: Teatret Møllen.
Iscenesættelse: Rasmus Ask.
Varighed: En time og 20 min. uden pause.
Prisgruppe: 2

MØDER • MESSER • MUSIK
Vi ses i Tinghallen til masser af
store oplevelser!

Top moderne møde-,
konference- og
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Onsdag den 27. januar 2021 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL

Monolog

Et empatiskt, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om ... prostatakræft. En
fantastisk historie om noget ganske forfærdeligt, en autentisk fortælling af og om den
amerikanske dramatiker Jeff Metcalf. I ‘En lille smule ubehag’ får en 55-årig professor
konstateret den hyppigste cancerform blandt mænd, og vi følger hans forløb i dette humoristiske og følsomme drama.
Skuespiller Holger Østergaard præsterer fantastiske karakterer over de personer, vores
patient Frank Fjordby møder i sit sygdomsforløb. Tag med på en gribende one-man mission,
der vækker frygten og sårbarheden, men også er belagt med et tykt lag komik, der vækker
håbet.
Videolink: https://tinyurl.com/t6mb73w
Monolog af Jeff Metcalf
Medvirkende: Holger Østergaard.
Producent: Teatret Svalegangen.
Iscenesættelse: Per Smedegaard.
Varighed: En time og 35 min. uden pause.
Priskategori: 2

GRØN SERIE

En lille smule ubehag

W/hole
Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Nycirkus

FOTO: SØREN MEISNER

Huller er skræmmende, og huller er spændende. I ‘W/hole’ følger vi de to jonglører
Samuel Gustavsson og Petter Wadsten og deres fælles fascination af alle huller omkring
dem, alt fra knaphuller til verdens dybeste hul i Murmansk.
Ved hjælp af utraditionelle jongleringsobjekter opstår en helhjertet og halvtosset forestilling. På lavpraktisk gør-det-selv manér får de skovle, spande, reb, sand og brædder til
at udgøre en hel og hullet jongleringsforestilling om alt det, der kun er, fordi noget andet
ikke er.
Nycirkus med et mesterligt makkerpar, som med præcision og tør komik betager os
med deres kunnen.

Videolink: https://bit.ly/3bkuN4F
Nycirkus af og med Samuel Gustavsson og Petter Wadsten
Producent: Rapid Eye.
Iscenesættelse: Nina Kareis.
Varighed: 50 min. uden pause.

Priskategori: 2

About Miss Julie

FOTO: SØREN MEISNER

Torsdag den 11. marts 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Dans

‘About Miss Julie’ er nyfortolkning af Strindbergs skelsættende trekantsdrama »Frøken
Julie«. En magtkamp mellem Miss Julie og tjeneren Jean finder sted, imens Jeans forlovede, kokken Christine ser til. Værket stiller spørgsmål ved klasse, køn og magt i patriarkalske samfund. Universelle social- og kønspolitiske temaer, der den dag i dag skaber
stor debat.
Værket er på den måde et socialpolitisk værk, der kaster Dansk Danseteaters dansere
ud i en rå koreografi med udgangspunkt i Strindbergs temaer. Med About Miss Julie introducerer Dansk Danseteater en spændende koreograf, amerikanske Stephen Shropshire,
som i forestillingen viser, at man gennem moderne dans, netop kan nytænke og videreformidle universelle temaer for nutidens publikum.
Dans
Medvirkende: Tre dansere fra Dansk Danseteater.
Producent: Dansk Danseteater.
Koreografi: Stephen Shropshire. Lyd og lys: Adalsteinn Stefansson og Mikkel Larsen.
Varighed: En time uden pause.
Priskategori: 2
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Noget om antihelte
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 20.00
i VIBORG MUSIKSAL

Skuespil

Hvordan er den perfekte mand anno 2020? 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.
Taleteater
Medvirkende: Jens Andersen, Thomas Guldberg Madsen og Sune Skuldbøl Vraa.
Producent: Limfjordsteatret.
Iscenesættelse: Moqi Trolin.
Varighed: En time og 25 min. uden pause.
Priskategori: 2

Walk-Man
Onsdag den 28. april 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Dans og akrobatik

På en helt almindelig dag bevæger fire mænd sig gennem byen til fods. Med det længste
ben forrest følger de hastigt strømmen uden at stille spørgsmål til lyskurvens dikterende
stopdans, vejskiltenes uforbeholdne herskervælde eller andre af fællesskabets uskrevne
regler for god opførsel. Indtil én af dem pludselig gør oprør…
Der bliver masser af rå fysik, hverdags-stunts og DON GNU-attitude, når jorden under
de fire performere bogstaveligt forsvinder, og de regler, rutiner og fælles normer, vi alle
tager for givet, pludselig mister deres betydning. Et fodgængerfelt er ikke længere bare et
fodgængerfelt.
‘Walk-Man’ kaster nyt lys på hverdagens kedsommelige rutiner. Du vil aldrig krydse
gaden på samme måde igen. De fire dansere leverer til fulde deres komiske fortælling om
at gå!
Videolink: shorturl.at/oxBW4
Dans og akrobatik af Christoffer Brekne
Medvirkende: Petras Lisauskas, Jeppe K. Vad, Jesper Møller Hermansen og Kasper Buus.
Producent: DON GNU og Bora Bora. Iscenesættelse: Mattias Umaerus. Dramaturgi: Vahid Evazzadeh.
Varighed: En time og fem min. uden pause.
Priskategori: 2

HVID SERIE

Dissing / Jefsen / Gunde & Lund

En hyldest til Benny Andersen
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 20.00 på VIBORG TEATER

Hyldestkoncert

I august 2018 mistede vi en af Danmarks mest folkekære kunstnere: nationalpoet, forfatter, pianist og komponist Benny Andersen. Bennys digte og sange – og samarbejdet med
en anden højtelsket figur, troubaduren Povl Dissing, satte sit umiskendelige præg på den
danske folkesjæl og har henrykket det danske publikum gennem adskillige årtier. Nu har
bassist Jens Jefsen og trommeslager Morten Lund, som begge turnerede med den originale Dissing/Andersen-kvartet, samlet et nyt orkester som hylder Povl og Bennys univers
og de elskede sange og tekster. Forvent genkendelsens glæde, men forvent også helt nye
eventyr og fortolkninger i det elskede repertoire. Men frem for alt forvent en kærlig musikalsk hilsen – en herlig aften med levende samspil, masser af smil (måske en lille tåre) og
latter, præcis som Benny elskede det.
Koncert
Medvirkende: Rasmus Dissing, vokal; Jens Jefsen, bas; Henrik Gunde, piano og
Morten Lund, trommer. Varighed: To gange 45 min. + pause.

Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s

Priskategori: 4
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“Divas & Crooners”
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 20.00
på VIBORG TEATER

Koncert

HVID SERIE

Jan Glæsels Orkester – Rumors Corner

Jan Glæsel dannede i 2015 det 11 mand store orkester Rumors Corner, som spiller efter
konceptet Stort orkester – eksklusivt publikum, og succesen er massiv. Rumors Corner har fra
dag ét spillet for fulde huse. Rumors Corner har fokus på den gode musik fra de udødelige
80’ & 90’ere. Repertoiret er bredt med afstikkere flere årtier i hver retning. Alt spillet og
sunget af nogle af de bedste live-musikere i Danmark. De faste solister er Bobo Moreno,
Gry Trampedach og Trille Palsgaard.
Hver koncert har sit eget musikalske tema for at sikre en konstant variation i musikken
og stille enhver musiksmag tilfreds. Det primære formål er hver gang at dele ud af bandets
store musikglæde ved ikke blot at spille musikken, men også at fortælle historien bag både
musik og kunstnere. Altsammen for at skabe en storslået, intens og nærværende musik
oplevelse for publikum. Temaet ‘Divas & Crooners’ vil favne alt fra Sinatra til Bruno Mars,
og der er lagt op til en hyggelig aften og stor musikalsk oplevelse!    
Varighed: Ca. tre timer inkl. pause.
Priskategori: 4

Kay Werners Kapel
Musikalsk nostalgi på højt plan fra de gyldne årtier 1950’ og -60’ erne
Søndag den 21. marts 2021 kl. 15.00
i VIBORG MUSIKSAL

Koncert

Traditionen tro, og for femte år i træk, spiller Kay Werners Kapel koncert i Viborg
Musiksal. Nostalgien og stemningen fra 1950- og 60-erne kan her opleves live, og der
lægges op en hyggelig eftermiddag, der i alle de foregående år har været en kæmpe succes.
Der var en tid, hvor Gustav Winkler var kongen i Giro 413 med ‘Hvide måge’, og hvor
Four Jacks fik alle til at nynne med melodien ‘Mandalay’. Mange af Giro 413-klassikerne,
men også den musik, man kunne høre på Radio Luxemburg og Radio Mercur vil være på
repertoiret, når Kay Werners Kapel tager publikum med på en rejse 50 år tilbage i tiden.
Der har stort set været udsolgt hvert år, så du skal ikke vente for længe, hvis du vil sikre
dig en plads.
Kay Werners Kapel består af kapelmester Benny Ruhe, Claus Hostrup Hansen, Jacob
Mogensen, Martin Stig Nielsen samt mikrofonsangerinden Sine Vangsgaard.
Varighed: To timer inkl. pause. 
Priskategori: 6

,

viborg teater
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skuespil
sang og musik
noget for
enhver!

Hans Henrik Thomsen
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86 62 23 50 · 40 33 63 50 · www.thomsenvvs.dk
aut. naturgasinstallatør

1414

BLÅ SERIE

– for børn og deres forældre (og bedsteforældre!)
Kære børn og voksne!
Igen i år er det en stor fornøjelse at kunne byde
velkommen til et meget spændende og varieret
børneprogram. Vi har noget for børn i alle aldre,
deres forældre og bedsteforældre.
Der er forestillinger bygget over kendte børnebøger, over kendte eventyr med gode moraler
f. eks. ‘Konen i muddergrøften’, – de giver stof
til efterfølgende snakke – og 4 rigtig dejlige
juleforestillinger – en til hver weekend i advent.
Børn fra 11 år gøres især opmærksom på
‘Dracula’, som opføres netop dagen før Hallo
ween, når mørket og uhyggen sænker sig over
Viborg. Endvidere kan der også være interessante forestillinger under gul og grøn serie for
de lidt ældre børn.

Info
Bemærk, at starttidspunktet kan variere og
bemærk ligeledes, hvor forestillingen opføres: i
teatret eller i musiksalen.
To store familieforestillinger
Læs omtalen af ‘Robin Hood’ side 7 og ‘Sigurd
fortæller om de græske guder’ side 8. Det er
virkelig oplevelser for hele familien.
Aldersgrænser
Ved hver forestilling er anført, hvilken aldersgruppe stykket henvender sig til, og vi beder
om, man prøver at respektere dette.

Den grimme ælling

Billetpriser
Der er enhedspris på 40 kr. for børn og 50 kr. for
voksne til alle forestillingerne i familieteatret
(undtagen Sigurd fortæller om de græske guder
samt Robin Hood, der er prisfastsat i gul serie).
Billetter købes ved indsendelse af bestillingskupon 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 forestillingerne er der kun et begrænset antal billetter.

3–10 år

ællingen endelig sprede sine vinger og flyve
højt af sted som den smukkeste hvide svane.
En meget flot og spændende udgave.

Dette er H. C. Andersens fortælling om den
grimme ælling som starter sit liv som forhadt
og udstødt mobberoffer i andegården. Den må
gå så grueligt meget igennem i et forgæves
forsøg på at finde sin plads blandt de mange
dyr, den møder på sin vej gennem den iskolde
vinter. Men lige da kulden er allerværst, bryder
forårssolen frem, og til sin store forundring kan

Medvirkende: Mette Alvang, Vika Dahlberg-Hansen og
Annevig Schelde Ebbe.
Producent: Ishøj Teater.
Iscenesættelse: Erkan Uyaniksoy.
Varighed: 45 min.
Ummererede pladser
Priskategori: 3

Lørdag den 12. september 2020 kl. 15.00
i VIBORG MUSIKSAL

Den lille pige med
svovlstikkerne
6–13 år

vægelse og dans, som både er smuk, rørende og
tankevækkende.
Vi glæder os til at vise jer denne vidunderlige
forestilling.

Ja – H. C. Andersens klassiske eventyr er sørgeligt. Men i denne udgave af historien om den
lille fattige pige, som til sidst dør af kulde, er der
masser af lune, poesi og komik.
I en nutidig udgave, som børnene virkelig vil
elske, bliver historien fortalt gennem tale, be-

Medvirkende: Helena Hertz Melkjorsen og
Niels Jørgensen.
Producent: Apollo Teater.
Iscenesættelse: Erik Pold.
Varighed: 45 min.
Nummererede pladser
Priskategori: 3

Lørdag den 26. september 2020 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

1515

Søndag den 25. oktober 2020 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

4–8 år

Se eller gense den elskede historie om de to
frække tandtrolde Karius og Baktus.
Teater V er klar med Pelle Koppels finurlige
udgave af historien om de to mikroskopiske og
drillesyge tandtrolde, som elsker wienerbrød og
søde sager. Det hele foregår i en farverig og

Dracula

FOTO: SUNE HEDE

Søndag den 1. november 2020 kl. 15.00
i VIBORG MUSIKSAL

Fra 11 år

Glæd jer, store børn, teenagere og voksne, for
nu kommer der gys, uhygge og humor!
Endelig er det lykkedes at få denne perle af en
forestilling til Viborg. En forestilling hvor skuespillerne mesterligt trækker os gennem historien om Draculas opvågning efter en længere
rejse, og tingene tager fart. For hvem er hvem, og

Pinocchio
Søndag den 15. november 2020 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,

Den store nisseprøve

FOTO: MIKE REUTER

Søndag den 29. november 2020 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

4–10 år

I ‘Den store nisseprøve’ skal de to nisser Nis og
Nisse Sisse i skole, for det er nemlig sådan, at
alle nisser hvert 100. år skal til nisseprøve for
at beholde deres røde nissehuer. Dumper de,
må de i stedet bære den grønne nissehue, og
det er enhver nisses skræk at skulle ende sine
dage som grøn havenisse. En sjov, interaktiv og

tegneserieagtig scenografi med sæbebobler,
kæmpe kager og tandhuse.
Forestillingen bør ikke ses af børn under 4 år.

Medvirkende: Christian Bergman og Morten Hembo.
Producent: Teater V.
Iscenesættelse: Pelle Koppel.
Varighed: 40 min.
Nummererede pladser
Priskategori: 3

dernæst: hvordan bliver man egentlig af med
dette uhyre – og kan man?
Kom og få en forestilling med bid i, hvis du da
tør…
Videolink: https://vimeo.com/64405320
Medvirkende: Brian Samsboe, Helga RosenfeldtOlsen, Linda Fallentin og Stephan Vernier.
Producent: Theatret Thalias Tjenere.
Iscenesættelse: Michael Fields.
Varighed: En time.
Unummererede pladser 
Priskategori: 3

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

hyggelig juleforestilling proppet med skønne
julesange. En rigtig opvarmer til julen for børn
og deres forældre samt bedsteforældre.

Medvirkende: Chris Skytte, Stine Løike og
Anne Suppli.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelse: Louise Schouw.
Varighed: 40 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3
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Karius og Baktus
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På sporet af julen
Fredag den 4. december 2020 kl 17.00
på VIBORG TEATER

Fra 3 år

De to nissedetektiver Pjok og Pjanke bor langt
ude i skoven. En dag ringer selveste julemanden
til dem, sækken med gaver er pist forsvundet.
Oh ve, oh skræk – sækken er væk! Nu får de
to små detektivnisser deres julesag for. De skal
nemlig opklare mysteriet om den forsvundne
gavesæk. Har julemanden glemt, hvor han har

God jul, Cirkeline
Fredag den 11. december 2020 kl. 17.00
på VIBORG TEATER

Fra 3 år

Selvfølgelig kommer Cirkeline til Viborg Teater
og holder sin julefest sammen med sine venner,
som hun har gjort de sidste år. Cirkeline sidder
i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne.
Sammen med Frederik og Ingolf kaster hun sig
ud i juleforberedelserne. Gaverne skal pakkes
ind, hjerter flettes, og der skal også være plads

Juletrolderier

sat sækken? Eller er der en drillenisse på spil?
En herlig juleforestilling for de små, fyldt med
julesjov, drillerier, eventyr og skønne julesange.

Medvirkende: Thomas Vilhelm Larsen og Lise
Junggreen.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelse: Nina Christrup.
Varighed: 40 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

til at synge og lege – og det er der! Forestillingen
har humor og en masse iørefaldende musik
– lige til at komme i rigtig julestemning af.
Videolink: https://bit.ly/2Sgs0ld

Medvirkende: skuespillere fra Teater Next.
Producent: Teater Next.
Iscenesættelse: Lisbet Lipschitz.
Varighed: 45 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

3–7 år

hyggelig nisseforestilling med to skønne nisser,
og en forestilling hvor publikum deltager med
rim og remser.

Hvad er nu det? Julen er aflyst! Trolden har fortroldet nisserne på nisseværkstedet, så de ikke
gider lave julegaver. Da Nissemor og nissepigen
Kanelia opdager det, må de afsted på en lang
rejse for at finde grinebiderbutikken, så trolden
kan blive i godt humør igen, og julen kan vende
tilbage til nisseværkstedet. Endnu en sjov og

Medvirkende: Nina Christrup og Judith Rothenborg.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelse: Thorkild Lindebjerg.
Varighed: 35 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

Lørdag den 19. december 2020 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

Den lille havfrue
Søndag den 17. januar 2021 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

Fra 4 år

Eventyret om ‘Den lille havfrue’ fortælles
næsten, som H. C. Andersen selv gjorde det.
Havfruen får havheksen til at forvandle sig til
et menneske, så hun endelig kan få sin elskede.
Men han er mere til fisk, derfor får hun ikke sit
»kys«, så hun kan forblive menneske. Det ender
med, at havfruen bliver til skum.
De to spillere har brugt meget tid på at

udvikle et vandunivers, hvor det ser ud som om,
man svømmer i stedet for at gå – og ender med,
at havfruen bliver til skum. Forestillingen er en
poetisk rejse gennem Den lille havfrues liv, fortalt med humor og bevægelse
Medvirkende: Birger Bovin og Annesofie Reumert
Knudsen.
Producent: Teatret Fyren og Flammen.
Iscenesættelse: Jan Matthiasen og Henriette
Rosenbeck.
Varighed: 35 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3
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Søndag den 7. februar 2021 kl. 15
på VIBORG TEATER

3–9 år

Man kan ikke have andet end ondt af den stakkels mand til konen i muddergrøften! Manden
må ned til søen for at indfri flere og flere ønsker
fra sin magtsyge kone. Boblen brister, da konen
ønsker at blive selveste Vorherre – i stedet for at
ende på den lyserøde sky, ender hun, hvor hun
begyndte: I muddergrøften. Konen i mudder-

Mustafas Kiosk
Søndag den 14. marts 2021 kl. 15
på VIBORG TEATER

4–10 år

Nu åbner Mustafas Kiosk igen på Viborg Teater
– for fjerde eller femte gang, så vi ved, hvad
I kan forvente, hvis I køber billet: en sjov og
underholdende forestilling. Børn lever sig ind i
handlingen fra første øjeblik, og de tre skuespillere holder publikum fangen hele forestillingen
igennem. Der er musik, sang og frække og uartige rim og remser.

Vitello
Søndag den 2. maj 2021 kl. 15.00
på VIBORG TEATER

Fra 5 år

Der findes 14 bøger om krudtuglen Vitello. Otte
af disse er med her. Vitello leder efter en far, han
kan vise frem til sine irriterende venner, tvillingerne Max og Hasse og møgungen William. I
sin søgen får han både en klam kæreste, møder
en tunghør pølsemand og Gud. Er det i orden
at have en papfar med en rød sportsvogn, når

grøften er den lærerige historie om, at hovmod
står for fald, og at det kan gå så gruelig galt, hvis
man ikke er tilfreds med det, man har.

Medvirkende: Henrik Rosenquist Andersen samt
forskellige dukker.
Producent: Andersens Kuffert Teater.
Iscenesættelse: Henrik Rosenquist Andersen.
Varighed: 45 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

Jakob Martin Strids børnebogsklassiker om
en ægte rodebutik af forskellige små historier –
opført som en familieteaterkoncert bestående af
17 små scener med fire forskellige slags dukker,
otte forskellige instrumenter, tre skyggespil,
briller, parykker, falske tænder, kostumer samt
en scenografi, der forvandler sig til en gravko!
Medvirkende: Ditte Ylva Olsen, Stine Q. Pagh og
Mads Korsgaard. Producent: Teater Fantast.
Iscenesættelse: Denni Dennis. Varighed: 45 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

ens rigtige far er en superengel? En sjov musikforestilling for hele familien med iørefaldende
sange og skøre replikker, og med Vitollo bliver
det aldrig kedeligt.
Medvirkende: Asbjørn Agger, Marianne Bøgelund,
Camilla Lohmann og Rasmus Haxen.
Producent: Louise Schouw Teater.
Iscenesættelse: Louise Schouw
Varighed: En time og 10 min.
Nummererede pladser 
Priskategori: 3

Læs omtalen af ‘Robin Hood’ (s. 6) og
‘Sigurd fortæller om de græske guder’ (s. 7).
Vi glæder os til at se jer.

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

GUL SERIE

To store familieforestillinger

mad med sjæl, ærlighed
og overraskelser

BLÅ SERIE

Konen i muddergrøften

En perlerække af gode oplevelser
Holgers forsvarstale
En musikalsk og grænseløs komedie om politisk korrekthed opført af komikerne Farshad
Kholghi og Mads Keiser.
Her ser vi, hvad der kan ske, hvis man offentligt
og uforvarende kommer til at sige kannibaler.
I ‘Holgers forsvarstale’ medfører det en sigtelse
efter racismeparagraffen og meget mere!
Læs mere side 9

Dracula
Kom til en forestilling med bid i – hvis du da tør!
Nu får store børn, teenagere og voksne mulighed for, som tilskuere, at opleve både gys, uhygge og humor i én forestilling, hvor skuespillerne mesterligt trækker os gennem historien om Draculas opvågning efter en længere
rejse ... hvem er hvem og hvordan bliver man egentlig af med dette uhyre
– og kan man det?
Læs mere side 15

Dans og ballet
I Viborg Musiksal opfører Kit Johnsons dansekompagni X-act den 9. oktober 2020 to forestillinger
samme aften – først ‘Engel’, hvor en cirkusakrobat
og en danser smelter sammen i en fysisk dialog.
Efter pausen følger ‘Stigma’ om det »brændemær
kede og afvigende« menneskes historie og tunge
gang på jorden.

FOTO: SUNE HEDE
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Køb billet til én af forestillingerne eller køb til begge
og få 50 kr. rabat.
Læs mere side 9

FOTO: TOM RUNE ANGELL-STORÖ JULIUSSEN

Viborg Teater sæson 2020–21
En lille smule ubehag
En monolog om ... prostatakræft. En fantastisk historie om
noget ganske forfærdeligt, en autentisk fortælling af og om den
amerikanske dramatiker Jeff Metcalf.
Et både varmt, rørende og rystende morsomt skuespil.
Læs mere side 11

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 –
tilsat kendte hits fra både opera, operette og musical-genren.
Figaros og Den Ny Opera har gennem flere år været fast gæst
på scenen i Viborg Teater – og hver gang er resultatet en festlig
om forrygende aften – der er altså også noget at glæde sig til i
denne sæson!
Læs mere side 8

Robin Hood
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. – Denne
version af Robin Hood overrasker med en befriende, humoristisk og musikalsk teaterleg.
Læs mere side 6

FOTO: GUDMUND THAI

FOTO: FIGAROS

Tlf.
8661
3026
Tlf.
8661
3026
Find
inspiration
på på
Find inspiration
MYRTHUE.DK

MYRTHUE.DK

19

20
Gravene 25
· 8800 Viborg
Tlf. 87 87
36 36 · Fax
87 87 36
www.viborg
04
musiksal.dk
www.viborg
teater.dk

Praktiske oplysninger m.m.
Fælles billetkontor
for Viborg Teaterforening og Viborg Musiksal:

MUSIK & TEATER
Gravene 25, 8800 Viborg

tlf. 8787 3636
https://musikogteater.viborg.dk/

Billetbestilling:
onlinebilletsalg@viborg.dk
Øvrige henvendelser:
teaterforeningen@viborgteater.dk
Scenemester Peter Ruby, tlf.: 8787 3600.
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 forestillinger i GUL serie.
Billetpriser – se side 22.
Udfyld bestillingskuponen side 23/24.

Medlemskontingent ◆ Som medlem opnår man
rabat – se side 3 øverst t.v. samt prisoversigten
side 22. Kontingentet for medlemmer er på 110 kr.
pr. voksen. Folkepensionister fritages, såfremt
fødselsdato anføres på bestillingskuponen.
Billetter købt online
eller i abonnement behøver ikke blive printet
ud, men kan evt. gemmes på telefonen og
forevises ved indgangen! Gebyr 10 kr. pr. billet
købt online.
Valg af alternative forestillinger ◆ Nogle forestillinger bliver hurtigt udsolgt. Anfør derfor nogle
alternative ønsker.
Løssalg ◆ Køb af billetter i løssalg kan ske ved
udfyldelse af bestillingskuponen side 23/24, ved
henvendelse til billetkontoret eller via hjem
mesiden https://musikogteater.viborg.dk/.
Løssalg af teaterbilletter fra 15. juni 2020.
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
bankoverførsel.
Bestil billetter online ◆ til såvel Viborg Teater
som Viborg Musiksal – det er hurtigt og effektivt.
Via teaterforeningens hjemmeside
https://musikogteater.viborg.dk/ kan du købe billetter 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/

Billetbestilling
Alle bestillinger, der er modtaget før de
to nævnte tidspunkter, bliver nummeret og
indflettet i rækkefølgen mandag den 18. maj,
kl. 8.00.

Program for sæson 2020–21
kan fra mandag den 11. maj kl. 10.00 ses og
downloades fra vores hjemmeside
https://musikogteater.viborg.dk/

Der indsendes én bestillingskupon pr. husstand – bestillingskuponer, der indsendes i
samme mail/brev, vil blive ekspederet sammen og man vil, så vidt det er muligt, få
pladser ved siden af hinanden.

Bestillinger ekspederes, i den rækkefølge de
er modtaget, således at mailbestillinger og
»papir«-bestillinger hver time sammenflettes.

Gavekort
Viborg
Musiksal
Viborg
Teaterfore
ning

Gavekort til Viborg Teater
forenings og Viborg Musiksals
forestillinger kan købes hos:
MUSIK & TEATER
Gravene 25 · 8800 Viborg
Tlf. 87 87 36 36
teaterforeningen@viborgteater.dk

Øvrige oplysninger
Kom i god tid
Foyeren bliver åbnet allerede en time før
forestillingen – der er således tid til at bestille 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
Dørene til garderoberne åbnes en halv
time før, forestillingen begynder. Af hensyn til de optrædende på scenen samt
publikum i salen lukkes dørene ved forestillingens begyndelse.
Husk at give os besked
hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnr.,
mobiltlf.nr.

Da vi i år ikke kan afholde vort traditionelle
åbent hus-arrangement (tidligere annonceret til afholdelse 4 maj), vil fremgangsmåden
være således:

Aflevering af abonnementsbestillinger
Bestillinger kan afleveres fra søndag den
17. maj kl. 12.00 i postkassen eller på kontoret Gravene 25, samt ved indsendelse via
mail fra søndag den 17. maj kl. 13.00 til
onlinebilletsalg@viborg.dk

En god
gaveidé

Billetter købt til aflyste forestillinger i sæson
2019–20 fratrækkes betalingen for sæson
2020–21.
Løssalg af teaterbilletter fra 15. juni 2020.
Abonnement kan købes gennem hele sæsonen.

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 generalforsamling 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 mod et gebyr på 30 kr. pr.
ekspedition (skal ske senest dagen før
den forestilling, hvortil de er købt).
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Kronologisk kalender 2020–21
September 2020					
Side
Torsdag	  3. sep. kl. 20 HURRA		
Kabaret
4
Oktober 2020					
Torsdag 	  1. okt. kl. 20 En hyldest til Benny Andersen
Musik
12
Lørdag	  3. okt. kl. 20 Den Gerrige		
Komedie
4
Tirsdag	  6. okt. kl. 20 Sisyphus Ascending		
Nycirkus, akrobatik 9
Fredag	  9. okt. kl. 20 Engel
Viborg Musiksal Moderne dans
9
Fredag	  9. okt. kl. 21 Stigma
Viborg Musiksal Moderne dans
9
Torsdag 22. okt. kl. 20 Holgers forsvarstale		
Musikalsk komedie 9
Lørdag 24. okt. kl. 20 Viva la Frida!		
Monolog
10
Onsdag 28. okt. kl. 20 O sole mio		
Musik/komik
10
Fredag 30. okt. kl. 20 Et dukkehjem		
Drama
4
Lørdag 31. okt. kl. 16 Et dukkehjem		
Drama
4
November 2020
Onsdag	  4. nov. kl. 20 Emma ude af takt		
Drama
5
Tirsdag 10. nov. kl. 19.30 Rigoletto
Tinghallen Opera
5
December 2020
Onsdag	  2. dec. kl. 20 Det ensomme hjerte		
Skuespil
5
Januar 2021
Lørdag 16. jan. kl. 20 Mod til at dræbe
Viborg Musiksal Drama
10
Onsdag 27. jan. kl. 20 En lille smule ubehag
Viborg Musiksal Monolog
11
Februar 2021
Torsdag	  4. feb. kl. 20 Jan Glæsels Orkester – Rumors Corner Koncert
13
Fredag 12. feb. kl. 20 Blinkende lygter		
Folkekomedie
6
Torsdag 25. feb. kl. 20 Nothing ’bout Me		
Kabaret
6
Lørdag 27. feb. kl. 15 Robin Hood		
Familieforestilling
6
Søndag 28. feb. kl. 15 Robin Hood		
Familieforestilling
6
Marts 2021
Tirsdag	  2. mar. kl. 20 W/hole		
Nycirkus
11
Torsdag	  4. mar. kl. 20 Sommer i Tyrol		
Operette
7
Fredag	  5. mar. kl. 20 Sommer i Tyrol		
Operette
7
Torsdag 11. mar. kl. 20 About Miss Julie		
Dans
11
Torsdag 18. mar. kl. 20 Noget om antihelte
Viborg Musiksal Skuespil
12
Lørdag 20. mar. kl. 20 Farinelli		
Operette
7
Søndag 21. mar. kl. 15 Kay Werners Kapel
Viborg Musiksal Koncert
13
Lørdag 27. mar. kl. 14 Sigurd fortæller om de græske guder Familieforestilling
7
Søndag 28. mar. kl. 20 Eks-mænd		
Komedie
8
April 2021
Lørdag 10. april kl. 20 De tre Musketerer		
Komisk operette
8
Søndag 11. april kl. 20 De tre Musketerer		
Komisk operette
8
Onsdag 14. april kl. 20 Et tysk liv		
Drama
8
Onsdag 28. apr. kl. 20 Walk-Man		
Dans og akrobatik 12
FAMILIETEATER
September 2020
Lørdag 12. sep.
Lørdag 26. sep.
Oktober 2020
Søndag 25. okt.
November 2020
Søndag	  1. nov.
Søndag 15. nov.
Søndag 29. nov.
December 2020
Fredag	  4. dec.
Fredag 11. dec.
Lørdag 19. dec.
Januar 2021
Søndag 17. jan.
Februar 2021
Søndag	  7. feb.
Lørdag 27. feb.
Søndag 28. feb.
Marts 2021
Søndag 14. mar.
Lørdag 27. mar.
Maj 2021
Søndag	  2. maj

kl. 15
kl. 15

Den grimme ælling
Viborg Musiksal 3–10 år
Den lille pige med svovlstikkerne
6–13 år

14
14

kl. 15

Karius og Baktus		

15

kl. 15
kl. 15
kl. 15

Dracula
Viborg Musiksal Fra 11 år
Pinocchio
Viborg Musiksal 8–12 år
Den store nisseprøve		
4–10 år

15
15
15

kl. 17
kl. 17
kl.15

På sporet af julen		
God jul Cirkeline		
Juletrolderier		

Fra 3 år
Fra 3 år
3–7 år

16
16
16

kl. 15

Den lille havfrue		

Fra 4 år

16

kl. 15
kl. 15
kl. 15

Konen i muddergrøften		
Robin Hood		
Robin Hood		

3–9 år
Fra 6 år
Fra 6 år

17
6
6

kl. 15
kl. 14

Mustafas kiosk		
Sigurd fortæller om de græske guder

4–10 år
Familieforestilling

17
7

kl. 15

Vitello		

Fra 5 år

17

4–8 år

Bestyrelsen i Viborg Teaterforening

Lars Munkøe
Formand

Kurt Herløv
Næstformand

Jørgen Justesen
Kasserer

Hanne Poulsen

Henrik Holm

Bent Kvisgaard

Kim Dam Olesen

Anja Ruhe

KOPI TIL EGET BRUG

Abonnement

Løssalg

Unge
Voksne u/Unge
25 år Voksne u/ 25 år

Priskategori

HURRA

1

Torsdag

3. sep. kl. 20

1

Den Gerrige

2

Lørdag

3. okt. kl. 20

1

Et dukkehjem

3

Fredag

30. okt. kl. 20

1

Et dukkehjem

4

Lørdag

31. okt. kl. 16

1

Emma ude af takt

5

Onsdag

4. nov. kl. 20

Rigoletto (T)

6

Tirsdag

A 290 kr.

170 kr.

350 kr.

170 kr.

B 270 kr.

160 kr.

330 kr.

160 kr.

C 220 kr.

100 kr.

270 kr.

100 kr.

Det ensomme hjerte

7

Onsdag

2. dec. kl. 20

1

D 200 kr.

100 kr.

230 kr.

100 kr.

Blinkende lygter

8

Fredag

12. feb. kl. 20

1

Nothing ’bout Me

9

Torsdag

25. feb. kl. 20

1

Robin Hood

10 Lørdag

27. feb. kl. 15

1

Robin Hood

11 Søndag

28. feb. kl. 15

1

Sommer i Tyrol

12 Torsdag

4. mar. kl. 20

1

Sommer i Tyrol

13 Fredag

5. mar. kl. 20

1

Farinelli

14 Lørdag

20. mar. kl. 20

1

Sigurd fortæller om de græske guder

15 Lørdag

27. mar. kl. 14

1

Eks-mænd

16 Søndag

28. mar. kl. 20

1

De tre Musketerer

17 Lørdag

10. april kl. 20

1

De tre Musketerer

18 Søndag

11. april kl. 20

1

Et tysk liv

19 Onsdag

14. april kl. 20

1

Priskategori 2

GRØN serie

Voksne: 120 kr.
Unge u/ 25 år: 70 kr.

Priskategori 2a

Engel og Stigma – GRØN serie
(opføres i Viborg Musiksal)

Voksne: 120 kr.
Unge u/ 25 år: 70 kr.
Køb billet til én af forestillingerne eller køb til begge og
få 50 kr. rabat
Bemærk at begge forestillinger opføres samme aften
med en halv times pause imellem.

Priskategori 3Børne- og Familieteater – BLÅ serie
Enhedspris: Børn: 40 kr.
Voksne: 50 kr.
Få 10% rabat ved køb af billetter til min. 3 forestillinger.

10. nov. kl. 19.30

Vigtigt: 
Såfremt én eller flere af de ønskede forestillinger i GUL serie
er udsolgt, ønskes i stedet billetter til forestilling(erne) nr. 1-19:
GRØN SERIE

Priskat.
Tirsdag

6. okt. kl. 20

2

Fredag

9. okt. kl. 20

2

Stigma (M)

Fredag

9. okt. kl. 21

2

Holgers forsvarstale

Torsdag

22. okt. kl. 20

2

Viva la Frida!

Lørdag

24. okt. kl. 20

2

O sole mio

Onsdag

28. okt. kl. 20

2

Mod til at dræbe (M)

Lørdag

16. jan. kl. 20

2

Kun i abonnement:

En lille smule ubehag (M)

Onsdag

27. jan. kl. 20

2

A 320 kr.
på gulvet lige efter symfoniorkesteret samt på
midtertribunen (ca. 4 rækker à 24 stole).

W/hole

Tirsdag

2. mar. kl. 20

2

About Miss Julie

Torsdag

11. mar. kl. 20

2

Noget om antihelte (M)

Torsdag

18. mar. kl. 20

2

B 280 kr.
i de to sektioner på hver side af midtertribunen.

Walk-Man

Onsdag

28. apr. kl. 20

2

Løssalg: Henvendelse til Tinghallens billetkontor.

HVID SERIE

Rigoletto – GUL serie
(opføres i Tinghallen)

Priskategori 5

Priskategori 6

Kay Werners Kapel – HVID serie
(opføres i Viborg Musiksal)

130 kr. (Nummererede pladser)

Priskat.

En hyldest til Benny Andersen

Torsdag

1. okt. kl. 20

4

Jan Glæsels Orkester – Rumors Corner

Torsdag

4. feb. kl. 20

4

Kay Werners Kapel (M)

Søndag

21. mar. kl. 15

6

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

Priskategori

Den grimme ælling (M)

3–10 år Lørdag

12. sep. kl. 15

3

Den lille pige med svovlstikkerne

6–13 år Lørdag

26. sep. kl. 15

3

4–8 år Søndag

25. okt. kl. 15

3

Dracula (M)

Fra 11 år Søndag

1. nov. kl. 15

3

Pinocchio (M)

8–12 år Søndag

15. nov. kl. 15

3

Den store nisseprøve

4–10 år Søndag

29. nov. kl. 15

3

På sporet af julen

Fra 3 år Fredag

4. dec. kl. 17

3

God jul, Cirkeline

Fra 3 år Fredag

11. dec. kl. 17

3
3

Karius og Baktus

Juletrolderier
Den lille havfrue
Konen i muddergrøften

Det administrative personale: Peter Ruby og
Anja Ruhe.

Sæt X hvis
billet(ter) til
‘Rigoletto’ er
forudbestilt

1

Engel (M)

A 300 kr.    B 270 kr.     C 250 kr.     D 200 kr.

se t.v.

Abonnement
Antal
unge
u/25

Antal
voksne

5

Sisyphus Ascending

Priskategori 4 Musikarrangementer – HVID serie

Billetgruppe

(T): opføres i Tinghallen

Billetgruppe

GUL serie

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

3–7 år Lørdag

19. dec. kl. 15

Fra 4 år Søndag

17. jan. kl. 15

3

3–9 år Søndag

7. feb. kl. 15

3

Robin Hood

Fra 6 år Lørdag

27. feb. kl. 15

1

Robin Hood

Fra 6 år Søndag

28. feb. kl. 15

1

Mustafas kiosk

4–10 år Søndag

14. mar. kl. 15

3

3–8 år Lørdag

27. mar. kl. 14

1

Fra 5 år Søndag

2. maj kl. 15

3

Sigurd fortæller om de græske guder
Vitello

Antal
voksne

Antal unge
u/25

}

50 kr. rabat
ved køb af
begge
forestillinger

(M): opføres i Viborg Musiksal

Priskategori 1

SÆSON 2020–21

Billetgruppe
se t.v.

Antal
voksne

Antal

Antal
børn

(M): opføres i
Viborg Musiksal

Ved omtalen af den enkelte forestilling er anført
priskategori

(M): opføres i Viborg Musiksal
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Til forestillingerne
‘Robin Hood’ og
‘Sigurds fortæller
om de græske
guder’anføres
den ønskede
billetgruppe
(se priskategori 1).

SÆSON 2020-21

HUSK AT UDFYLDE BAGSIDEN OGSÅ

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

Priskategori

HURRA

1

Torsdag

3. sep. kl. 20

1

Den Gerrige

2

Lørdag

3. okt. kl. 20

1

Et dukkehjem

3

Fredag

30. okt. kl. 20

1

Et dukkehjem

4

Lørdag

31. okt. kl. 16

1

Emma ude af takt

5

Onsdag

4. nov. kl. 20

Rigoletto (T)

6

Tirsdag

Det ensomme hjerte

7

Onsdag

2. dec. kl. 20

1

Blinkende lygter

8

Fredag

12. feb. kl. 20

1

Nothing ’bout Me

9

Torsdag

25. feb. kl. 20

1

Robin Hood

10 Lørdag

27. feb. kl. 15

1

Robin Hood

11 Søndag

28. feb. kl. 15

1

Sommer i Tyrol

12 Torsdag

4. mar. kl. 20

1

Sommer i Tyrol

13 Fredag

5. mar. kl. 20

1

Farinelli

14 Lørdag

20. mar. kl. 20

1

Sigurd fortæller om de græske guder

15 Lørdag

27. mar. kl. 14

1

Eks-mænd

16 Søndag

28. mar. kl. 20

1

De tre Musketerer

17 Lørdag

10. april kl. 20

1

De tre Musketerer

18 Søndag

11. april kl. 20

1

Et tysk liv

19 Onsdag

14. april kl. 20

1

10. nov. kl. 19.30

Billetgruppe
se t.v.

→
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Abonnement
Antal
unge
u/25

Antal
voksne

Sæt X hvis
billet(ter) til
‘Rigoletto’ er
forudbestilt

1
5

(T): opføres i Tinghallen

1. BALKON

✁

KLIP HELE VEJEN NED

SALEN

Vigtigt: 
Såfremt én eller flere af de ønskede forestillinger i GUL serie
er udsolgt, ønskes i stedet billetter til forestilling(erne) nr. 1-19:

Billetgruppe A
Billetgruppe C
Billetgruppe B
Billetgruppe D
Plads til kørestol (billetgruppe B)

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.

Tirsdag

6. okt. kl. 20

2

Engel (M)

Fredag

9. okt. kl. 20

2

Stigma (M)

Fredag

9. okt. kl. 21

2

Holgers forsvarstale

Torsdag

22. okt. kl. 20

2

Viva la Frida!

Lørdag

24. okt. kl. 20

2

O sole mio

Onsdag

28. okt. kl. 20

2

Mod til at dræbe (M)

Lørdag

16. jan. kl. 20

2

En lille smule ubehag (M)

Onsdag

27. jan. kl. 20

2

W/hole

Tirsdag

2. mar. kl. 20

2

About Miss Julie

Torsdag

11. mar. kl. 20

2

Noget om antihelte (M)

Torsdag

18. mar. kl. 20

2

Walk-Man

Onsdag

28. apr. kl. 20

2

HVID SERIE
En hyldest til Benny Andersen

Torsdag

1. okt. kl. 20

4

Jan Glæsels Orkester – Rumors Corner

Torsdag

4. feb. kl. 20

4

Kay Werners Kapel (M)

Søndag

21. mar. kl. 15

6

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

Priskategori

Den grimme ælling (M)

3–10 år Lørdag

12. sep. kl. 15

3

Den lille pige med svovlstikkerne

6–13 år Lørdag

26. sep. kl. 15

3

4–8 år Søndag

25. okt. kl. 15

3

Dracula (M)

Fra 11 år Søndag

1. nov. kl. 15

3

Pinocchio (M)

8–12 år Søndag

15. nov. kl. 15

3

Den store nisseprøve

4–10 år Søndag

29. nov. kl. 15

3

På sporet af julen

Fra 3 år Fredag

4. dec. kl. 17

3

God jul, Cirkeline

Fra 3 år Fredag

11. dec. kl. 17

3
3

Karius og Baktus

Juletrolderier

Teatrets personale viser den nemmeste
adgangsvej for kørestolsbrugere
– ring evt. i forvejen:
8787 3636 eller 8787 3600.
Hvis du har en ansat ledsager, får denne
fribillet.

Priskat.

Den lille havfrue
Konen i muddergrøften

3–7 år Lørdag

19. dec. kl. 15

Fra 4 år Søndag

17. jan. kl. 15

3

3–9 år Søndag

7. feb. kl. 15

3

Robin Hood

Fra 6 år Lørdag

27. feb. kl. 15

1

Robin Hood

Fra 6 år Søndag

28. feb. kl. 15

1

Mustafas kiosk

4–10 år Søndag

14. mar. kl. 15

3

3–8 år Lørdag

27. mar. kl. 14

1

Fra 5 år Søndag

2. maj kl. 15

3

Sigurd fortæller om de græske guder
Vitello

Antal unge
u/25

}

50 kr. rabat
ved køb af
begge
forestillinger

(M): opføres i Viborg Musiksal

Sisyphus Ascending

Antal
voksne

Billetgruppe
se t.v.

Antal
voksne

Antal

Antal
børn

(M): opføres i
Viborg Musiksal

2. BALKON

Priskat.

(M): opføres i Viborg Musiksal

GRØN SERIE

Til forestillingerne
‘Robin Hood’ og
‘Sigurds fortæller
om de græske
guder’anføres
den ønskede
billetgruppe
(se priskategori 1).

Bestillingskupon 2020–21 (fortsat fra side 23)
Husk at påføre navn og adresse

(eller evt. ændring af samme)

Navn og adresse:

HUSK!

Skriv tydeligt, med blokbogstaver.

Tlf.:

Mobil:

VIGTIGT:
KLIP HELE VEJEN NED

HUSK!
Fødselsdato,
folkepensionister:

Fødselsdato, unge u/ 25 år:

✁

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

BEMÆRK
På grund af
coronavirus er der
ny procedure for
billetbestilling
– se side 20

E-mail:

HUSK at påføre fødselsdato (gælder folkepensionister og unge u/ 25 år).
  Sæt kryds her, hvis du ønsker at få tilsendt information fra Musik & Teater via mail.

Spisning før forestillingen

Bestillingskupon

Et dukkehjem FREDAG den 30. OKTOBER 2020.
Spisning i tidsrummet kl. 17.30–19.45 i Viborg Musiksal. Maden leveres af Tinghallen.
Antal kuverter à 240 kr. inkl. kaffe/te: _______. Drikkevarer kan købes til populære priser.

Eventuelle ønsker eller bemærkninger vedrørende billetbestillingen:

Programmet er udgivet 11. maj 2020

Mail til indsendelse af billetbestilling:

onlinebilletsalg@viborg.dk
Billetkontorets telefon: 8787 3636

https://musikogteater.viborg.dk/

