Nyhedsbrev nr. 117 / 3. sept. 2019
Overskrifter:

 DANNER næsten udsolgt
 Fornemt besøg af Det Kgl. Teater
 LUS I SKINDPELSEN
 Generalforsamling 25. september i

Læs programmerne på:
www.silkeborg-teaterkreds.dk
www.boerneteater-silkeborg.dk

nye omgivelser

Der er meget at glæde sig til i den kommende teatersæson 2019-2020. Vi starter med
forestillingen DANNER på skibet Hejren. Forestillingen er udsolgt den 9. og den 11.
september, men der er endnu få billetter tilbage til forestillingen tirsdag den 10.
september.
Den 25. september får vi fornemt besøg fra Det Kgl. Teater med forestillingen
ADRESSATEN UBEKENDT med Søren Sætter Lassen og Lars Mikkelsen.

Det Flydende Teaters forestilling DANNER – EN
GREVINDE AF FOLKET har fået en stribe af 5stjernede anmeldelser. Grevinde Danner havde gennem
sit ægteskab med Fredrik d. 7 en særlig tilknytning til
Silkeborg, hvor hun deltog i Hjejlens første sejlads.

I sin 6-stjernede anmeldelse skrev Jyllands Posten at
ASDRESSATEN UBEKENDT er ”benhårdt skuespil
om et umuligt venskab.... nogle af landets stærkeste
kræfter er i spil, og det kan mærkes. Iscenesættelse,
scenografi, lyd, lys og video er simpelthen til ug.
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Bemærk at ADRESSATEN UBEKENDT varer lidt
over en time, og ledsages efter en pause af en
historisk fortælling om samtiden i Danmark,
forfattet af historiker Bo Lidegaard, dr.phil., og en
samtale med publikum om aftenens temaer som
gennemføres af Christoffer Emil Bruun. Han er
historiker og kendt fra programmer i P1 i DR.
Skuespillerne vil også være på scenen.
Forestillingen er meget stærkt teater – men bliv
alligevel til 2. akt og få det hele med.
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Den 29. september er der familieforestilling for de 6 -110-årige i Musiksalen (som Lille
Sal nu hedder!). Det er Dansk Rakkerpak som præsenterer forestillingen LUS I
SKINDPELSEN. Vi oplevede dem i forrige sæson med den forrygende RICKSHAW. De
er tydeligvis inspirerede af Monty Python og lever til fulde op til deres forbillede.

Foto: Thomas Bertelsen

Foto: Thomas Bertelsen

Igennem sommeren er foyeren blev bygget om, og Jysk Musikteater har overtaget
restauranten. Generalforsamlingen for teaterkredsens medlemmer den 25. september
vil som i de forrige år foregå i Den Lille Sal, som nu er omdøbt til ”Musiksalen”. Mødet
starter kl. 17:00. Igen i år er der stor tilslutning til den efterfølgende, hyggelige spisning
som foregår i restauranten på første sal. Det er ikke for sent at blive medlem og købe en
middag med drikkevarer til 200 kr.
Rigtig god fornøjelse i det levende teater!

