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Nyhedsbrev nr. 76
Kære læser

Vi fik en flot start på sæsonen med Det Flydende Teaters forestilling JE SUIS STORM P. - og
mange store teateroplevelser og gode tilbud er i sigte:
Fredag den 16. september får vi besøg af Det Kgl. Teater som opfører 2 enaktere af Samuel
Beckett, DEN SOM FALDER, der vandt en Reumert i 2014, og HVA' JOE? - begge med en
meget stærk rollebesætning. Læse mere om forestillingerne i dette nyhedsbrev!
Vi har et særligt tilbud til medlemmerne af Silkeborg teaterkreds som kan få rabat på årets
musical AN OFFICER AND A GENTLEMAN den 1. november. Læs mere om dette favorable
tilbud.
Endelig omtaler vi børneforestillingen DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN som opføres den
25. september og minder om generalforsamlingen den 16. september i Lille Sal i JYSK
MUSIKTEATER med efterfølgende spisning.

2 x Beckett: DEN SOM FALDER og HVA' JOE?
Handlingen i DEN SOM FALDER:
Et sted i Irland går Mrs. Rooney med stort besvær mod
togstationen for at hente sin blinde mand og møder på vejen
en del sære skæbner, som opholder hende. Da hun endelig
finder sin mand, og de begiver sig hjemad, beklager hun sig
over alt muligt, men ægtefællen er endnu mere forbitret, og
han vil ikke give hende den kærlighed, som hun længes efter.
Men der er en ting, som kan forene det vrisne gamle par:
De bryder ud i en stor fælles latter, da de kommer til at tænke
på en passage fra Bibelen, som lover, at Gud støtter og hjælper
ethvert menneske i nød. For kan man forestille sig en mere
latterlig påstand?
Forestillingen er instrueret af Morten Suurballe. Kirsten
Olesen har den store rolle som Mrs. Rooney. Anders Hove
modtog en Reumert-pris for rollen som Mr. Rooney.
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Handlingen i HVA' JOE?
En mand i et rum siddende på en seng. En kvindestemme, der
taler til ham. Det er situationen i Becketts stykke, HVAa’ JOE?
Joe er mærket af livet og lytter stiltiende til en kvindestemme,
der afslører hans lig i lasten. Kvinden fortæller, hvordan hun
nåede at forlade ham i tide, men hun afslører samtidig en ung
kvindes ulykkelige skæbne efter mødet med Joe. Et møde der
førte til selvmord.
Det oprindelige tv-spil fra 1966 er i de senere år blevet sat på
scenen. En projektion af Joes tavse ansigt, mens kvinden
fortæller, udgør den centrale del af scenografien. Mens
kvinden fortæller, zoomes der langsomt ind på Joes ansigt,
som afslører en ensom og forladt sjæl. Anders Hove er Joe i
Morten Suurballes iscenesættelse, mens Karen-Lise Mynster
lægger stemme til kvinden.
I det absurde teater forenes det tragiske og komiske, det hverdagsagtige og det universelt
eksistentielle i et og samme udtryk. Det er både morsomt, barskt og rørende.

Rollelisten:
Mrs. Rooney: Kirsten Olesen
Mr. Rooney: Anders Hove (og Joe i HVA' JOE)
Mr. Slocum: Thomas Mørk
Mr. Barrel: Johannes Lilleøre
Miss Fitt: Mette K. Madsen
Christy, Tommy: Morten Eisner
Tyler: Ulver Skuli Abildgaard
Jerry: Barn (3 barneskuespillere deler rollen)

Teaterklub for Børn starter sæsonen søndag den 25. september kl. 15.00 med

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
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Oplev den rørende og morsomme fortælling om den frække klatremus, hans bedste ven
Morten Skovmus, den farlige Mikkel Ræv, den rare Bamsefar og alle de andre folkekære
karakterer i den forrygende forestilling. Se eller gense Teater V’s prisvindende og
anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners kendte klassiker med alle de kendte sange: “Når
en peberkagebager”, “Den som spiser gulerødder”, “Hip hurra for bamsefar.
Alder: Fra 6 år.
Medvirkende: Brian Hjulmann, Julie Christiansen, Rolf Hansen, Rune Antonio Bro, Margit
Watt-Boolsen, Pelle Kann, Linda Elvira m.fl.
Varighed: 2 timer inkl. pause
Billetter kan købes i JYSK MUSIKTEATER eller online på
http://www.jmts.dk/arrangementer/dyrene-i-hakkebakkeskoven

MEDLEMSTILBUD på Silkeborgmusicalen: An Officer and A Gentleman
Vi tilbyder medlemmer af Silkeborg
Teaterkreds billetter til forestillingen tirsdag
den 1. november kl. 19:30.
Prisen er 320 kr. (normalpris 405 kr.). Der kan
kun købes 1 billet pr. medlem af teaterkredsen
(familiemedlemskaber kan købe 2 billetter).
Bestillinger skal være Teaterkredsen i hænde
senest den 20. september. Vi udsender
fakturaer med betalingsfrist den 28. september.
Bestil dine billetter på officer@silkeborg-teaterkreds.dk

Generalforsamling den 16. september kl. 17:00 i JYSK MUSIKTEATER, lille sal
Der er følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger regnskab til
godkendelse og orienterer om foreløbigt
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til
budget herunder forslag til kontingent.
at møde op til denne hyggelige
4. Indkomne forslag:
sammenkomst. Hvis du ikke er medlem,
a) fra bestyrelsen
kan du nå at blive det - og opnå rabat og
b) fra medlemmer
andre medlemsfordele.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter generalforsamlingen er der spisning.
Kandidaterne får lejlighed til en kort
Hvis du ikke har bestilt mad (som inkl.
præsentation af sig selv ift.
drikkevarer), er det stadig muligt på
bestyrelsesarbejdet.
internetadressen:
6. Valg af revisor.
http://jmts.billetten.dk/index/eventdetails/event
7. Eventuelt.
no/58468
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Vi minder om generalforsamlingen for
medlemmer af Teaterkredsen. Der vil
blive skænket en forfriskning under
mødet.
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