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Nyhedsbrev nr. 101
Kære teatergænger

Efter en hed sommer og en historisk langvarig tørke er det igen tid til teater. Der er endnu få ledige
billetter på skibet Hejren til Det Flydende Teaters forestilling FLYGT, som omtales i dette nyhedsbrev, og
senere byder vi velkommen til de første voksen-forestillinger i sæsonen med et besøg af Ghita Nørby,
Michala Petri og Lars Hannibal med forestillingen MUSIK & EVENTYR den 27. september og Preben
Kristensen m.fl. i Folketeatrets PEER GYNT den 1. oktober.
Den 16. september præsenterer vi familieforestillingen SIGURDS DANMARKSHISTORIE med Sigurd
Barrett, som også er omtalt i dette nyhedsbrev.
Billetter kan købes online på http://www.jmts.dk/. Børne- og familieforestillingerne kan desuden købes
via hjemmesiden www.boerneteater-silkeborg.dk

FLYGT
Hejren 21-23. august kl. 19:30, Hjejleselskabet, Sejsvej 2
Efter Det Flydende Teaters succeser om Kaj Munk,
Storm P. og Halfdan Rasmussen præsenterer vi det
sidste værk i Det Flydende Teaters musikdramatiske
forestillingsrække om 2. Verdenskrig, forestillingen
FLYGT. Sejlturen er inkluderet i billetten.

Husk

Som så mange andre danskere må Poul
Henningsen og Arne Jacobsen flygte til Sverige,
da besættelsesmagten natten mellem den 1. og
2. oktober 1943 indleder jagten på jøder,
kommunister og andre på kant med nazisterne.
PH, fordi han er på kant. Arne Jacobsen, fordi
han er jøde. Skæbnen vil, at de – to af
Danmarkshistoriens største arkitekter – flygter
i den samme lille robåd over sundet fra
Skodsborg strand til Landskrona denne
råkolde, våde og blæsende nat. Foruden de to
arkitekter og deres koner er eneste
medpassager en ung jødisk ingeniør og kaproer
– Herbert Marcus – der trækker det hårdeste
læs med at ro selskabet over Øresund.
1

Generalforsamlingen for medlemmer af
Silkeborg Teaterkreds den 27. september
kl. 17:00 med efterfølgende spisning og
evt. forestillingen MUSIK & EVENTYR

Foto: Per Morten Abrahamsen

Under disse ekstreme omstændigheder
udspiller der sig et drama, hvor bølgerne i
bogstaveligste forstand går højt. Mellem
skumsprøjt og tyske projektører tager de to
arkitekter fat i en diskussion om livet under
besættelsen og om, hvilket ansvar man har som
menneske og formgivende kunstner. Det bliver
til en diskussion om arkitekturens, kunstens og
det enkelte menneskes ansvar i en verden i
krig.
Medvirkende: Pelle Nordhøj Kann, Rolf Hansen m.fl.
Instruktør: Jacob Schjødt
Dramatiker: Line Mørkeby
Varighed: 80 min. uden pause

SIGURDS DANMARKSHISTORIE
JYSK MUSIKTEATER 16. september kl. 15:00
Nu rejser Sigurd Barrett landet rundt med sin
nye teaterkoncert, som produceres i samarbejde
med Det Kongelige Teater og instrueres af
Louise Schouw. I Sigurds vanlige humoristiske
fortællestil og med masser af musik og
sangnumre føres børn og voksne gennem hele
vores forunderlige fælles historie.
Sigurd Barretts fantastiske bestsellerbog Sigurd
fortæller Danmarkshistorie fra 2016 har solgt
mere end 70.000 eksemplarer. Nu opfører han
værket som en helt ny teaterkoncert med
skuespillere, band – og med en rigtig
tidsmaskine.
Sofies far har opfundet en maskine, der kan
rejse i tiden. Ved en fejl bliver hun hvirvlet
tilbage til danmarkshistoriens begyndelse. Hun
oplever istiden og stenalderfolket, hun møder
Egtvedpigen, Grauballemanden, vikingerne og
munkene.
I guldalderen møder hun både H.C. Andersen
og Grundtvig. Efter 1864 møder hun sine
forfædre, og hun finder dermed begyndelsen
på sin egen eventyrlige historie.
Varighed: 2 timer inkl. pause
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