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Nyhedsbrev nr. 80

Kære læser af nyhedsbrevet
Vi har nu i mange år haft Figaros
festlige, dybt originale og professionelle
forestillinger på vores repertoire. I skal
heller ikke blive snydt denne gang. Vi
blænder op for ”MESTERSANGERNE
PAA MØLLEGAARDEN – naar opera
kommer til korch” lørdag den 10.
december kl. 19.30.
Vi byder desuden på en juleforestilling
for de mindste og deres forældre eller
bedsteforældre med: ”HØJT FRA
TRÆETS HIP HOP TOP” søndag den 11.
december kl. 15:00
Velkommen i det levende teater!

MANGLER DU AT KØBE JULEGAVER?
Læg billetter til vores forestillinger
under træet!
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MESTERSANGERNE PAA MØLLEGAARDEN
– naar opera kommer til korch
JYSK MUSIKTEATER lørdag den 10. december kl. 19:30
En solid omgang humor, galskab og god
musik. Sådan beskriver Figaros og Den
Ny Opera den spritnye forestilling, som
havde Danmarks-premiere 1. oktober i
Esbjerg og nu kommer til Silkeborg på
Danmarks-turnéen.
MESTERSANGERNE PAA
MØLLEGAARDEN er Figaros 7.
forestilling og det er den 6. af deres
forestillinger som vi viser i Silkeborg – og
med et voksende og begejstret publikum.
MESTERSANGERNE PAA MØLLEGAARDEN er
skrevet af de 3 medvirkende sopranen Lisbeth
Kjærulff, barytonen Hans Dueholm og pianisten
Allan Dahl Hansen. Mestersangerne er stærkt
inspireret af operaens verden og af de gamle danske
films Morten Korch-univers. Med en blanding af
kærlighed, respektløshed og et utal af danske
dialekter tages begge genrer under behandling med
det formål at skabe noget, som ikke er set før.
Historien ligner til gengæld noget, vi har set før:
Langt ude på landet, der hvor man er dus med
himlens fugle ligger Møllegården. Men den gamle
slægtsgård trues af tvangsauktion, og den unge
bondepige Bente Munk og hendes syge mor (vist nok
noget med hjertet og ryggen) risikerer at blive sat på
gaden. På herregården Kærgården står det ikke
meget bedre til. Godsejer Henriksen er syg (vist nok
også noget med hjertet), og søger efter livstegn
fra sønnen William, som var forlovet med Bente
Munk. William forsvandt for mange år siden og
siden har ingen har hørt fra ham.
I kulissen lurer Williams yngre bror, den spilleglade
og drikfældige Erik og hans lumske kone Henriette.
De ønsker at overtage Kærgården (ved hjælp af et
falsk testamente), ligesom de har pant i Møllegården,
som de står parat til at kaste sig over ved næste
termin.
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HØJT FRA TRÆETS HIP HOP TOP
JYSK MUSIKTEATER søndag den 11. december kl. 15:00
For de 4-10 årige - og deres forældre og bedsteforældre
Nisselotte møder en meget trist Frk. Nellike,
som har sin nevø Nico på besøg. Hun vil så
gerne give ham en dejlig jul med alt hvad han
godt kan lide, men de to kan slet ikke tale
sammen. Hun forstår simpelthen ikke hvad
han siger!
Nisselotte ligger sig på lur og lytter til hvad det
er der går galt. Nevøen bruger et meget
moderne sprog, og sammen med publikum er
Nisselotte simpelthen nødt til at tage den unge
nisse i lære, så han kan gøre sig forståelig.
En sjov og interaktiv juleforestilling med
masser af iørefaldende musik og sjovt
nissesprog. En moderne og aktuel
juleforestilling fyldt med gammeldags
julehygge og tradition.
Medvirkende: Jeff Schjerlund, Marianne Gonnov Bøgelund og Le Münster-Swendsen
Instruktion: Louise Schouw
Manuskript: Gunvor Reynberg
Musik: Lars Fjeldmose
Koreografi: Katrine Engberg
Varighed: 35 min.
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