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Allerede den 15. lægger vi ud med Holberg-forestillingen JEAN DE FRANCE i
Folteatrets udgave med en stærk besætning af skuespillere og musikere på scenen. Vi
vil særligt gøre opmærksom på forestillingen MALAGA fra Teatret Svalegangen den 1.
april, som har høstet mange roser fra publikum og fra anmelderne. Den 3. april viser vi
Louise Schouw Teaters VITELLO for de 5-99-årige.
Vel mødt i det levende teater!

JEAN DE FRANCE
JYSK MUSIKTEATER tirsdag den 15. marts kl. 19:30
En uhyre veloplagt teatertrup slår straks tonen an med både sang og
musik, og Line Mørkeby sørger for en noget nær perfekt sproglig
balance mellem gammel og nyt (...) Lattergarantien er hermed
udstedt
CPH Culture 

Foto: Gudmund Thai

Skal en klassiker moderniseres festligt, kan det næppe gøres bedre
end her. Folketeatrets Jean de France er blevet sæsonens
overraskelse, et vildt fyrværkeri af fest og fjollerier på baggrund af
øjeblikkets Europa. Fornemt!
Frederiksborg Amts Avis 
Folketeatrets Holberg-opsætning er frydefuld fjællebodskomik i
højeste potens
Jyllands Posten 
Og endelig er Pelle Emil Hebsgaard en hen ad vejen ganske rørende,
naiv Jean, der i virkeligheden ikke har ondt i sinde, men bare vil
dele sin begejstring ... og som undervejs får mulighed for at vise
sine evner for den altbesejrende musical mania, han har så
indlysende evner for. Bravo!
Berlingske 
Forestillingen sejles sikkert i land med et enestående cast af dygtige
skuespillere, der leverer hver og en - hver gang!
Kulturtid.dk 
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MALAGA
JYSK MUSIKTEATER fredag den 1. april kl. 19:30
Ætsende skarp samlivs-komedie rummer både gyset og grinet."
Jyllands-Posten 
Alarmklokke-teater. Malaga sætter spot på selvrealiseringsbesatte forældre...inden for dramaet er det sprængfarligt
Århus Stiftstidende 
LYKKEPILLER, EN NEGERKONGE OG MASSER AF
GRIN

Foto: Morten Fauerby

Forældrene Vera og Michael er på vej væk fra hinanden.
Michael skal til en international kongres i Innsbruck, og
Vera flyver om få dage på ferie til MALAGA med den
nye kæreste. Hvem skal passe datteren Rebekka? De to
skændes konstant. Om pasning og svømmetøj. Små ting
bliver hurtigt til større diskussioner om opdragelse,
karriere og retten til at føre sit eget liv.
Læn dig tilbage og oplev et intenst narcissistisk og
tragikomisk drama spækket med mistro, skyklapper og
lykkepiller. Michael er læge og har opfundet et øreimplantat, men har selv utrolig svært ved at lytte. Vera er
psykolog, og mener at barnepigen skal undgå ordet
“Negerkonge”, når Pippi Langstrømpe læses højt. Noget
er rivende galt.
SPRÆNGFARLIG SELVDYRKELSE
MALAGA beskriver på humoristisk vis en selvdyrkende
generation af forældre, der sætter børn i verden uden at
være i stand til at sætte sig selv til side. Psykologiprofessor Svend Brinkmann har kaldt dem for de
“børnevoksne”. De haster til yoga, spæder op med raw
food, lykkepiller og mindfulness i jagten på personlig
udvikling og lykke. Men husker vi at se op fra
selvhjælpsbogen, kigge ud, og fokusere på andet end,
hvad der er vigtig for mig mig mig? Vera og Michael
viser egoismens bagside i det satiriske og højaktuelle
drama MALAGA.
Medvirkende: Camilla Gjelstrup, Holger Østergaard og Niclas Vessel Kølpin
Tekst: Lukas Barfuss
Oversættelse: Kristian Erhardsen
Instruktør: Geir Sveaass
Scenografi: Karin Gille
Produceret af Teatret Svalegangen
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VITELLO
JYSK MUSIKTEATER søndag den 3. april kl. 15:00
Kim Fupz Aakesons ”Vitello”-bøger er nogle af
landets mest populære børnebøger. Vitello
hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to
måneder, dengang hun var meget ung og vist
også meget smuk. Men nu bor Mor i Danmark i
et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der
kører mange biler. I teaterforestillingen
“Vitello” leder efter Vitello 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.
Og er det i orden at have en papfar med en rød
sportsvogn, når ens rigtige far er en
superengel? Vitello er nemlig ikke ret god til at
kede sig, så han skal nok finde på noget - enten
sammen med de irriterende tvillinger Max og
Hasse eller sammen med møgungen William
eller også bare sammen med sig selv.
En sjov musikforestilling for hele familien med
iørefaldende sange og skøre replikker. Der
findes 14 bøger om krudtuglen Vitello. 8 af
disse er med i teaterforestillingen.
Iscenesættelse: Louise Schouw
Manuskript: Gunvor Reynberg
Komponist: Lars Fjeldmose
Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor
Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen
Scenograf: Kirsten Victoria Lind
Koreografi: Katrine Engberg
Varighed: 70 min uden pause
Alder: fra 5-99 år
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