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Kære publikum
Den nye sæson fik en flot start med 3 udsolgte sejladser med Det Flydende Teaters forestilling
MARTYREN MUNK. Den næste forestilling er Vendsyssel Teaters HVEM SPILLER UD? den 18.
september, som du kan læse om i dette nyhedsbrev. Inden denne festlige forestilling med Susanne
Heinrich og Peter Schrøder afholder vi den årlige generalforsamling med efterfølgende spisning. Der
plejer at være stor tilslutning og højt humør!Foreningen står for drikkevarerne. Spisningen skal
købes forud i JYSK MUSIKTEATER eller online på www.jmts.dk/arrangementer/plattegeneralforsamling-stk. Dagsordenen blev vist i forrige nyhedsbrev, men kan også ses på vores
hjemmeside tillige med regnskabet for sæson 2016-17.
Den 30. august fejrede vi teaterkredsens 50 års jubilæum med en reception i Kedelhuset for vore
medlemmer og samarbejdspartnere og præsenterede jubilæumsbogen”Rejsende teater i Silkeborg”. Alle
medlemmer kan få et eksemplar, som kan afhentes hos JYSK MUSIKTEATER ved fremvisning af jeres
medlemsbillet. Hvis I endnu ikke er medlemmer, kan det nås endnu, men nye medlemmer skal tegne et
familiemedlemskab på 200 kr. for at få bogen gratis. Det kan købes hos JYSK MUSIKTEATER eller
tegnes online på vores hjemmeside ved at klikke på knappen ”Bliv MEDLEM”. Familiemedlemskabet
giver mulighed for at købe to billetter pr. forestilling med rabat ved køb af mindst 4 forestillinger. Dertil
kommer de øvrige medlemsfordele. For børn og unge er der særlige rabatter.
Alle medlemmer af Teaterkredsen får tilsendt programmet i maj måned, således at I kan købe billetter
inden løssalget starter. Hvis du ikke har fået det nye sæsonprogram, så kan du hente det på vores
hjemmeside eller i JYSK MUSIKTEATER.
Bestyrelsen i Silkeborg Teaterkreds
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HVEM SPILLER UD?
JYSK MUSIKTEATER - Mandag den 18. september kl. 19:30
Martin Winter og Sophia Dupont, som begge
bor på plejehjem, fatter sympati for hinanden.
Ingen af dem synes at have andre venner, og de
nyder hinandens selskab. Martin tilbyder at
lære Sophia at spille Gin Rummy, og de begynder at spille en stribe spil, som Sophia altid vinder. Martin er en rigtig dårlig taber, så han bliver mere og mere frustreret samt afslører et
ualmindeligt hidsigt temperament.
Sophia, derimod, bliver til gengæld mere og
mere dreven og selvsikker. Mens de spiller, har
de lange samtaler om deres familier og
tidligere liv i “verden uden for”. Gradvist
udvikler disse samtaler sig til en kamp, lidt
ligesom deres kortspil, og begge prøver at
afsløre hinandens svagheder og nedgøre den
andens liv – i det hele taget ydmyge den anden
part godt og grundigt.
PETER SCHRØDER
Først teaterdirektør og nu kunstnerisk chef på
Vendsyssel Teater. Derudover har Peter medvirket i
flere forestillinger på teatret og har instrueret
adskillige af dets største succeser bl.a. ”Dagens
Ret”, ”Et juleeventyr”, ”Svend, Knud og
Valdemar”, ”Prinsesserne” og ”Souvenir”. Sidst har
Peter instrueret teatrets seneste succes ”Arsenik og
gamle kniplinger”. Peter er en efterspurgt
foredragsholder og er med sit arbejde på scenen og
skærmen, samt som filminstruktør, blevet en
integreret del af det danske kulturelle landskab.
SUSANNE HEINRICH
Har netop forgiftet flere ensomme mænd i
Vendsyssel Teaters seneste succes, ”Arsenik og
gamle kniplinger”. Susanne har optrådt på mange
af Danmarks største scener og er elsket af publikum
på Vendsyssel Teater, hvor hun har medvirket i
adskillige forestillinger. I 2012 debuterede Susanne
som instruktør på monologen ”Shirley Valentine”.
Blandt de største oplevelser i Susannes over 50årige karriere tæller forestillingen ”Kærlighed i
skarnkassen” med scenografi af Dronning
Margrethe ll, som blev opført i Kejserpaladset i
Tokyo.
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GRATIS TEATERWORKSHOP FOR BØRN den 30. september
som optakt til forestillingen HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ
søndag den 29. oktober kl. 15.00
Som optakt til forestillingen HUG EN HÆL OG
KLIP EN TÅ den 29. oktober 2017, inviterer
JYSK MUSIKTEATER og Teaterklub for Børn
sammen med Den Jyske Opera hele familien
indenfor til en leg med eventyr, musik, billeder
og sang.
Vi leger med på den gode historie om Askepot,
og om at hugge en hæl og klippe en tå, for at få
alting til at gå op i en familie. Kom og prøv
kræfter med operaens verden på en sjov og
ligetil måde, der passer til børn fra 6-10 år samt
deres forældre.
Workshoppen varer ca. 1 time, herefter serveres
kaffe/saft.
Det er gratis at deltage i workshoppen, men
tilmelding er nødvendig (kun tilmelding af
børn - voksne deltager uden tilmelding).
Billetten kan bestilles på ved at klikke her og gå
videre på JMTS-hjemmesiden ved at klikke på
”Billetten”

Fotos: Kåre Viemose. Billederne er fra
forestillingen som kommer den 29. oktober

Man behøver ikke at se forestillingen for at
deltage i workshoppen, men billetter til HUG
EN HÆL OG KLIP EN TÅ kan købes ved at
klikke her.

Workshoppen indgår i FACE, som er en række
tema-events om ansigtets kommunikation og
forbindelse med identitet.
Projektet udfoldes løbende i 2017 og består af
spændende og internationale tema- og
kunstudstillinger, foredrag, forestillinger,
events og workshops på kulturinstitutionerne.
FACE er arrangeret af: Museum
Silkeborg, Museum Jorn, Silkeborg, Silkeborg
Bibliotekerne, Jysk Musikteater, AQUA
Akvarium & Dyrepark og Kunstcentret
Silkeborg Bad.
FACE støttes af Silkeborg Kommune, Jyske
Bank, Knud Højgaards Fond og Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad
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JUBILÆUMSRECEPTIONEN
Det blev en festlig dag den 30. august med mange taler, gaver og underholdning. Silkeborg
Kommune ved formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Gitte Willumsen, overrakte
en pengegave.
Fra Silkeborg Håndværkerforening modtog
teaterkredsen en stor pengegave for sit
frivillige arbejde med teater og for at fastholde
historien om håndværkerforeningens store
betydning for teater- og kulturlivet i Silkeborg
gennem tiden. Også Folketeatret i København
var repræsenteret. For underholdningen stod
operasanger Hans Dueholm og pianist Allan
Dahl Hansen fra "Figaros", som med deres
raffinerede komik fik alle i salen til at synge
med og til at le, så tårerne trillede. Formanden
for teaterkredsen måtte også holde for som
statist i en noget omskrevet arie.
Medlemmer og samarbejdspartnere fik et eksemplar af jubilæumsbogen "Rejsende teater i
Silkeborg". Alle nuværende medlemmer kan hente deres eksemplar hos JYSK MUSIKTEATER.
Ved tegning af et familiemedlemsskab vil også nye medlemmer få bogen udleveret samme
sted.
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