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SLAGELSE TEATER 

Læs uddybende information om mange 
af forestillingerne på teaterkreds.dk. 

Her kan du også se, hvor lang tid 
forestillingerne varer, og om der er pause. 

Sæsonens 
teaterprogram

2020 / 2021 

Bemærk
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Velkommen til sæson 2020-2021 i Slagelse Teater
Velkommen til mange nye medlemmer
I sidste sæson bød vi velkommen til rigtig mange nye 
medlemmer. Hele 1.549 medlemmer nåede vi op på, 
hvilket er det højeste antal i rigtig mange år. Dette er vi 
meget glade for og stolte af. Vi håber, at vi med denne 
sæsons brede og varierede repertoire kan tiltrække 
endnu flere medlemmer til vores dejlige teaterforening.   

Forestillinger med flere spilledage
Da vi i de sidste sæsoner har oplevet stor efterspørg-
sel efter billetter til specielt de store familieforestil-
linger og komedier, har vi til den kommende sæson 
valgt allerede nu at dublere to forestillinger, så du som 
publikum har mulighed for at vælge mellem flere 
spilledage. Det gælder familieforestillingen 
Robin Hood og Sommer i Tyrol. 
Hold øje med vores hjemmeside, 
hvor evt. flere ekstraforestillinger 
vil blive annonceret. 

Flere spændende optakter
Vi fortsætter med de populære optakter til udvalgte 
forestillinger, hvor du kan møde de optrædende til en 
intim snak i cafeen eller salen, inden de går på scenen, 
spise en lækker middag i cafeen og slutte aftenen af 
med at læne dig tilbage i sædet og nyde forestillingen. 

NYT! Registrering af alle medlemmer
Indtil nu har en enkelt person kunne købe medlem-
skaber og billetter til flere personer. Det er også 
muligt i denne sæson, dog vil du nu blive bedt om 
at oplyse navn og tlf.nr. på alle medlemmer, når du 
bestiller. Vi vil nemlig så gerne kende navnene på 
alle vores medlemmer. Vi har ligeledes fået opdateret 
vores hjemmeside, så det nu er blevet endnu 
nemmere at købe billetter online.

Velkommen til sæson 2020-2021 i Slagelse Teater!

Med ønsket om en forrygende teatersæson 
                 Vestsjællands Teaterkreds

KØB 
DINE BILLETTER 

PÅ TEATERKREDS.DK
– eller aflever bestillingskuponen 

midt i programmet på 
Teaterkontoret



Når du fremover køber dine billetter online via vores hjemmeside, skal du 
bruge færre klik end hidtil. I toppen af siden logger du ind på din profil, du 
vælger herefter de forestillinger, du ønsker at se, og du kan løbende følge 
med i, hvor mange billetter du har lagt i din virtuelle indkøbskurv. 
Hurtigt, nemt og overskueligt! 

Nu er det endnu nemmere 
at købe billetter online …

•  Få programmet tilsendt FØR det husstandsomdeles 

• Køb dine billetter FØR alle andre 

•  Køb 3 forestillinger og SPAR 60 kr. pr. billet i forhold til 
løssalgsprisen (gælder ikke forestillinger med særpris)

•  Køb 4 forestillinger til medlemspris og få en GRATIS 
billet (gælder udvalgte forestillinger)

•  GRATIS adgang til sæsonens præsentationsarrangement

BLIV MEDLEM
Har du overvejet at blive medlem 

af Vestsjællands Teaterkreds?

For kun 100 kr. pr. sæson opnår 
du følgende FORDELE:
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Gavekort
Køb et gavekort til Vestsjællands 
Teaterkreds, hvis du vil glæde 
familie, venner eller kolleger med 
en oplevelse i Slagelse Teater. 
Gavekortet kan købes på 
teaterkreds.dk eller via 
Teaterkontoret.



6 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

Tlf.nr.  5852 0815     |     www.kjerulff.dk



1Tirsdag 15. september 2020 kl. 19.30

Genre: Operettesatire  |  Producent: Figaros/Den Ny Opera
Medvirkende: Lisbeth Kjerulff, Hans Dueholm, Rasmus Krogsgaard  
og Hans Dueholm

Elverhøj  
- men tonen er lav

En festforestilling 
med kongelig komik

7

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

I sidste sæson måtte vi desværre aflyse 
’Elverhøj – men tonen er lav’ pga. coronavirus. 
Det er derfor en stor glæde, at det er 
lykkedes os, at få Figaros til at komme og 
åbne sæsonen 2020-2021 med den 
forrygende forestilling! 

Figaros præsenterer 
endnu en vanvittig 
fortolkning af et 
nationalklenodie 
– denne gang 
Heibergs Elverhøj. 
Heiberg havde nok næppe forestillet sig at hans 
nationalromantiske fortælling om elverfolk, forbyttede 
børn og kærlighed skulle blive en evergreen med musik, 
der er kendt den dag i dag i bl.a. ’Kong Christian stod ved 
højen mast’ og Menuetten fra Elverhøj. Også i filmklassikeren 
’Olsen-banden ser rødt’ indgår Elverhøj i udførelsen af kuppet. 
I hænderne på Figaros’ Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, 
Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen, bliver Elverhøj helt 
sikkert ikke, som man kender den. Denne meget lidt højpandede 
udgave af Elverhøj byder på skøre indfald, musik og komik, og det 
kan nok heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, 
ikke blot i ouverturen, men i selve handlingsforløbet. 



Mødre er en forestilling, der berører 
hvert et aspekt i livet efter at være 
blevet mor. Den tager fat i de mange 
facetter og spørgsmål, der uundgå-
eligt følger med forældreskabet. Det 
er både de store følelser og glæder, 
men i høj grad også morgenkvalme og 

ulvetime, søvnmangel og konkurrence 
om at være den bedste forældre. 

Det er en historie om fire kvinder, 
der mødes i en mødregruppe i deres 
livs første arrangerede venskab. 
Fortællingen sætter fokus på 

problemerne, sejrene, overraskelserne 
samt de store indsigter og små 
opdagelser ved det at være mor.

Vi gør opmærksom på, at Mathilde 
Norholt (billedet) erstattes af Sara 
Line Møller Olsen på turneen.

Genre: Comedyshow/komedie   Producent: Louise Schouw Teater
Instruktion/manuskript: Christina Sederqvist, forfatter Julia Lahme,  
blogger Mette Marie Lei Lange, Lykke Sand Michelsen og dramatiker Anna Bro
Medvirkende: Szhirley, Lykke Sand Michelsen, Julie R. Ølgaard og Sara Line Møller Olsen

Mødre 
(Jeg var en god mor - indtil jeg fik børn!)

2 Onsdag 16. september 2020 kl. 19.30

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Comedyshow om livet 
efter at være blevet mor 

– på godt og ondt
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’Forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst’.
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Genre: Familieforestilling 
Producent: Teater Next
Forfatter: Antoine de Saint-Exupéry
Medvirkende: Morten Hembo, Christian Bergman og Mads Kronborg

3

4

Torsdag 24. september 2020 kl. 19.30

Lørdag 26. september 2020 kl. 15.00

Genre: Cabaret
Producent: Figaros
Instruktion/manuskript: Hans Dueholm
Medvirkende: Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen (musikalsk ledelse)

Sanger og skuespiller Hans Dueholm og pianist Allan Dahl Hansen 
fortæller her historien om vores store humorist, satiriker, tegner, 
variete-kunstner og maler Robert Storm Petersen. Storm P.´s sidste 
ufærdige maleri hedder meget passende ´Klovnens begravelse´ og viser
et muntert begravelsesoptog af cirkusfolk, gøglere og klovne - i selskab 
med en person meget lig Storm P. selv. Storm P.´s hyggelige arbejds-
værelse danner rammen om forestillingen, hvor vi møder en lang række 
af hans figurer, som ’træder ud’ af tegningerne, og sammen med Storm P.’s 
monologer og musik fra tiden leder de os igennem tegnerens liv.

Livet er en gaade 
- løsningen staar paa bagsiden

Cabaret om og en hyldest til 
tegneren, humoristen, maleren 
og mennesket Storm P.

Den lille prins

Særpris 150 kr. i hele salen

Familiebillet (4 personer): 500 kr.
Ekstra barn 100 kr.

En af verdenslitteraturens mest elskede historier omsat til teater 
Teater Next genopsætter nu det forunderlige eventyr om den lille prins, 
der på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet at kende. 
På turen møder han bl.a. den herskesyge konge, forretningsmanden, der er begærlig, 
og drankeren, der drikker for at glemme, at han er flov over at drikke. Han møder 
også en talende blomst og en ræv, der gerne vil være tam, og som lærer ham, 
at det kun er med hjertet, man kan se klart.
Tag hele familien i hænderne og se en af verdenslitteraturens mest elskede 
historier omsat til teater med masser af levende musik, sang og humor.
Anbefales fra 6 år. Også et hit for voksne uden børn som ledsagere.

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



10 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

Kunstgalleriet
1/1-side matr. følger 
torsdag/fredag. 
Afventer nye fotos og 
skulptur



Forestillingen følger den aldrende Richard Carpen-
ter, der en aften hjemsøges af sin afdøde søsters 
minde. Mødet mellem det genforenede søskende-
par tager os på en rejse gennem deres karriere 
og viser de lyse og mørke sider af historien. 

Deres liv var præget af omsorgssvigt, ulykkeli-
ge kærlighedsforhold, et løgnagtigt ægteskab, 
pillemisbrug, sygdom og søskendejalousi i en 
dysfunktionel familie styret af en voldsomt  
dominerende mor. Deres enorme succes endte  
i 1983, da Karen i en alder af 31 år døde af  
efterveerne til sin sygdom.

Forestillingen er krydret med 20 af deres 
mest populære sange, bl.a Top Of The 
World, Only Yesterday, Please Mr. Postman, 
Yesterday Once More, Goodbye To Love 
og selvfølgelig Close To You.

Genre: Musikforestilling
Producent: Landsteatret
Medvirkende: Linda Olofsson og Lars Oluf Larsen

5 Fredag 2. oktober 2020 kl. 19.30
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Carpenters 
- Close To You
Musikforestilling om verdens mest 
succesrige duo i start 70´erne 
– Richard og Karen Carpenter

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



12 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

G L A S  O G  A L U F A C A D E R
Marievangsvej 51

4200 Slagelse
Tlf. 58 50 07 28

www.bl-glas.dkEn stærk profil på et gennemsigtigt marked

Alt i glarmesterarbejde 
til private og erhverv
• Produktion af aluminiumsfacader, døre og vinduer
• Kunstnerartikler og indramning

- en del af 
Glarmestrenes 

Døgnvagt



’Snedronningen har bud til alle, fordi den handler  
om det vigtigste af alt. Hjertets sejr over forstandens 
hovmod. Hvis man nøjes med at udvikle forstanden 
og glemmer at tænke med hjertet, så havner man i 
kold uvirkelig isolation. Vi lever i en åndløs tid, hvor 
mange føler sig fortabte og isolerede. Vi er blevet 
forført af Snedronningen, væk fra os selv.

Eventyret Snedronningen indeholder næsten alt. 
Poesi, drama, humor og lærdom. Jeg føler, at lige nu 
er tiden inde til at fortælle den fantastiske historie 
igen. Et eventyr jeg selv vil kunne lære af, og som 
vil minde mig om de vigtige ting i mit liv. 

Jeg har lyst til at dele min begejstring 
og min glæde for eventyret 
med andre og måske 
tale lidt om de 
valg, vi alle har 
hver eneste dag 
mellem hjertet 
og den kolde 
forstand´.

Genre: Eventyrfortælling
Medvirkende: Susse Wold

Snedronningen
Susse Wold fortæller om Snedronningen:

13

6 Torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.30

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Snedronningen 
hører til en af 
Susse Wolds 

største 
succeser



14 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

Løvegade 30, 4200 Slagelse
E-mail info@hpc-vvs.dk  |  www.hpc-vvs.dk

Tlf. 58 52 13 41

  Alt i: VVS-installation  Gas  Blikarbejde  Varme 
Fjernvarme  Vand  Sanitet  Ventilation  Alternativ Energi

Blikkenslagere og VVS-installatører

Vi har over 100 års blik for håndværk og kvalitet

ADVODAN Slagelse hjælper dig med juraen i alle livets forhold

Find os på Facebook

ADVODAN Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
T: 57 86 46 00
www.advodan.dk

ADVODAN Slagelse hjælper dig med juraen i alle livets forhold

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
T: 57 86 46 00
www.advodan.dkFind os på Facebook
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Alle børn kender og elsker verdens 
stærkeste pige: Pippi Langstrømpe! 

Og i anledning af Pippis 75-års fødselsdag, kan 
børn og barnlige sjæle nu opleve hende LIVE. 

Find din indre tingfinder, spilopmager 
og festabe frem og kom og vær 

med til et brag af en Pippi-
fødselsdagsfest!

Pippi læser højt fra sine egne 
fortællinger, leger tingfinder, går 

i butikker og tager i cirkus 
– på ægte Pippi-manér. Med sig på 

scenen har Pippi et festligt liveband,
som sørger for, at det bliver en 

forestilling for fuld musik. 

I rollen som Pippi finder vi en anden 
velkendt, rødhåret børneheltinde 

– nemlig Katrine Bille fra DR Ramasjang. 
Med sit charmerende smil, sin dejlige 

stemme og altid gode humør, 
går Katrine lige i hjertet på 

både børn og forældre. 

Genre: Familieforestilling
Medvirkende: Katrine Bille + festligt liveband

Pippis 
fødselsdagsshow

7 Torsdag 15. oktober 2020 kl. 15.00

Katrine Bille fra 
DR Ramasjang + festligt 

liveband 
hylder 

Pippi 
Lang-

strømpe 

Særpris 150 kr. i hele salen

Familiebillet (4 personer): 500 kr.
Ekstra barn 100 kr.

I efterårsferien – for børn, 
forældre og bedsteforældre! 



8 Onsdag 21. oktober 2020 kl. 19.30

Emma Gad 
– nu gider 

vi igen!

Genre: Ny dansk dramatik
Producent: Folketeatret
Medvirkende: Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Tanya Lund Andersen,  
Christiane Bjørg Nielsen, Henriette Rosenbeck og Sanne Graulund
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’Man skal aldrig stikke servietten i 
knaphullet’, ’Man må undgå al støj, 
idet man spiser’, ’Lær deres børn i tide 
at være uafhængige af andres hjælp´. 

Disse – og mange flere - gode råd gav 
Emma Gad for lidt over 100 år siden 
i bestselleren Takt og Tone. Fru Gad 

rådgav også om god skik og opførsel 
i forbindelse med de mere alvorlige 
sider af livets forhold fx: ’Hvad siger 
man til én, der lige har mistet sin kone?’ 
’Hvordan forholder man sig til børn og 
eks´er i forbindelse med skilsmisse?’ 
’Hvad gør man, hvis man ikke bryder 
sig om sin søns valg af hustru?’

I 60’erne og 70’erne blev det en 
regel, at der ikke måtte være  
nogle regler. I dag er der en mod-
bevægelse på vej. Med humoristisk 
takt og velkendte toner synges 
og fortælles historien om Emma  
Gad og vor tids forhold til gyldne 
leveregler.

Emma ude af takt

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25
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SIRENE er inspireret af de græske mytologiske 
væsener, der med sang lokker sømænd til at 
kaste sig i havet. Kun Ulysses formår i følge 
myten at modstå og overleve Sirenerne 
ved at give sin besætning voks i ørene 
og binde sig selv til masten på sit skib. 
Værket genfortæller ikke myten, men 
tager afsæt i de psykologiske temaer 
om ensomhed og længsler, der ikke 
bliver indfriet og bliver drivkraft og 
kilden til kreativitet. 

SIRENE har blandt andet 
modtaget Villanueva-prisen 
for bedste udenlandske 
forestilling i Havanna 2018 
og har tidligere turneret 
til New York, Baku, Rom, 
Athen, Biarritz, Tysk-
land og Stockholm. 

Genre: Dans 
Producent: Dansk Danseteater
Medvirkende: Dansk Danseteaters internationale dansere 
Koreografi: Pontus Lidberg

SIRENE
9 Onsdag 28. oktober 2020 kl. 19.30

Optakt i 
teatersalen 

kl. 17.30

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

DANMARKSPREMIERE I SLAGELSE 
– eneste opførsel på Sjælland 
udenfor København!



10 Torsdag 29. oktober 2020 kl. 19.30

Genre: Musikkomedie uden ord
Producent: Rimbamband i Paolo Nanis iscenesættelse
Medvirkende: Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolo Pantaleo, 
Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo

O Sole Mio omhandler den velkendte situation, 
at havne i den forkerte kontekst ... Den fortæller 
historien om et band af amatørmusikere, som ved 
en fejltagelse får mulighed for at optræde på en 
vigtig udenlandsk scene. En oplivende komedie om 
triumf, fiaskoer, virtuositet og opfindsomhed. 
Historien leveres med ynde og klogskab via Rimbambands 
multifacetterede og originale teatralske formsprog, 
der i Paolo Nanis iscenesættelse bliver både underholdende, 
fordybende og involverende på én og samme tid.

O Sole Mio - en forestilling uden ord

I Restaurant Ferdinand’s hyggelige omgivelser i hjertet af Slagelse 
serverer vi altid saftige, møre bøffer og lækkert tilbehør. 
Vælg f.eks. mellem Ferdinand’s specialitet, måneds- eller surprise-
menu. Vi kan anbefale vores fl amberet oksefi let og oksemørbrad. 
Hos Ferdinand’s tilbyder vi også nem og lækker take-away til fair 
priser – læs mere på vores hjemmeside. Velbekomme!

Jernbanegade 3  4200 Slagelse

Bordbestilling: tlf. 58 52 57 20
ferdinandsbøfhus.com

Følg os på Facebook

Ved fremvisning af teaterbillet 
på dagen er der gratis kaffe 
og cognac efter maden ...

Byens bedste bøffer
– altid møre bøffer og 
gode vine, der passer 

til jeres menu!

Vores ambition: Deres tilfredshed!

18 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Musikkomisk tour de force



Nora er gift med Helmer, der snart 
tiltræder sin nye stilling som 
bankdirektør. Han står overfor 
at træde op på karrierens og 
dermed samfundets øverste trin, 
og han tager Nora med sig. Men 
Nora har en hemmelighed, der kan 
knuse Helmers drømme om ære 
og agtelse. Da det virkelig brænder 
på, og hemmelighederne afsløres, 
er Helmer ikke villig til at ofre sig 
for Nora. Hun må indse, at deres 
kærlighed kun har været en leg, 
at hun aldrig har levet sit eget 
liv og til slut må tage skæbnen i 
egne hænder.

Henrik Ibsen satte spørgsmåls-
tegn ved relationen mellem sin 
tids fastlåste kønsroller. Han 
konfronterede publikum med 
de illusioner, mennesket sætter 
op for sig selv. Og det gør han 
til stadighed.

Genre: Ægteskabsdrama
Producent:  Det Kgl. Teater
Medvirkende: Sicilia Gadborg Høegh, Peter Christoffersen, 
Ida Cæcilie Rasmussen, Mikkel Arndt og Lise Lauenblad 

11 Lørdag 7. november 2020 kl. 16.00

Henrik Ibsens klassiker 
om at tage det nødvendige 

opgør og friheden til at være 
et selvstændigt menneske!

O Sole Mio - en forestilling uden ord

19

Et dukkehjem

Optakt ved Sicilia 
Gadborg Høegh 

kl. 14.00
i cafeen

A
290,-
350,-
175,-

B
260,-
320,-
160,-

C
230,-
290,-
145,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



Velkommen til en
ny sæson i Krabasken

Dato med mere info på www.krabasken.dk fra 1. august 2020

Bredegade 11 C  4200 Slagelse

Følg Krabasken på Facebook

Vi præsenterer:

• Album
• Vores 

sensommer
• Bølle-Bob

• Blodbrødre

20 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

12 Torsdag 12. november 2020 kl. 19.30

Genre: Komedie   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Kristian Holm Joensen, Mads Reuther, Mette Horn, 
Alexander Mayah Larsen, Jacob Weble, Mathilde Passer, Kristian Boland, 
Sofia Cukic og Troels Malling

Den gerrige Harpagon elsker sine penge højere end 
sine børn, og derfor lytter han ikke til børnenes kærlighed, 
men prøver at afsætte sin datter til en gammel velstående 

mand og sin søn til en gammel rig enke. 

Med dette klassiske udgangspunkt er scenen sat for en morsom 
forviklingskomedie, hvor de to søskende Elise og Cléante allierer sig 

med deres tjenere og med giftekniven Frosine. Alt sammen for at slippe 
fri af deres fars tyranni og få lov til at gifte sig med dem, de elsker.

Harpagon forbliver gift med sine penge; han tager ikke 
ved lære og må derfor gøres til grin til glæde for alle, 

der elsker en god komedie.

Den Gerrige 
Molières klassiske 
komedie om 
nærighed og kærlighed

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

I alt 9 medvirkende!
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14 Lørdag 28. november 2020 kl. 15.00

Genre: Satirisk cabaret   Producent: Café Liva
Medvirkende: Jacob Morild, Karsten Jansfort, Morten Wedendahl og Thomas Pakula

Café Livas årlige julecabaret kommer igen i år til Slagelse

Jacob Morild står for teksterne, og sammen med 
Karsten Jansfort, Morten Wedendahl og kapelmester 
Thomas Pakula vil julen blive udsat for absurditeter, sort satire, 
crazy komik og ikke mindst musikalsk vellyd.

Et overflødighedshorn af forbrug, flæsk, fedt og værst af alt 
– familietvang. Det hele udsat for fire herrer i deres bedste 
alder – nemlig panikkens!

Rotter på loftet 
- årets julecabaret 
fra Café Liva

21

13 Tirsdag 24. november 2020 kl. 19.30

Genre: Monolog
Producent/instruktion: Signe Hørmann Sørensen og Amira Jasmina Jensen
Medvirkende: Amira Jasmina Jensen

Stærkt og rørende portræt af Frida Kahlo

En monolog - et stærkt og rørende portræt af Frida Kahlo
med både ny dansk dramatik, sang og dans.

Lillesøsteren reflekterer over et liv i Fridas 
altdominerende skygge. Et liv bag den feterede 
og opmærksomhedssøgende Frida. 

Publikum sidder 
på scenen sammen med 

skuespilleren

Inkl.
’Artist Talk’ med 

Amira Jasmina Jensen 
efter forestillingen

Viva la Frida! 

’Forestillingen er udvalgt til 
Garantiordningen for Voksenteater

af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg 

for Scenekunst’

SÆRPRIS: 150 kr.

Unummererede pladser

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



22 Billetbestilling på teaterkreds.dk                  Teaterkontor telefon 58 52 56 40

Gymnasial uddannelse 
Kreativ HF med fokus på drama og  
samarbejde med lokale teatre.

HF er også 
HF på 1 år, uddannelsespakker
HF for ordblinde
HF Plus, for unge med særlige behov
Ekstra fag, som forbereder til universitetet

www.vucklar.dk

Roots 4   |   Stenstuegade 4   |   4200 Slagelse
Tlf. 60 91 01 10   |   E-mail: info@roots4.dk

Følg os på Facebook

Valgfri ka
 e/the 
og 1 stk. sødt til

Mod fremvisning af teaterbillet
til aftenens forestilling 

ydes efter spisning:

Se vores aktuelle menukort 
på www.roots4.dk

Du fi nder os blot

5 minutters gang 

fra Slagelse Teater



God jul, Cirkeline

Juleforestilling
for de 3-9-årige 

og deres 
familier

16

Genre: Familieforestilling
Producent: Teater Next
Medvirkende: Mette Alvang, Anne Blomsgård og Christian Bergman

Det er juleaften tidligt om morgenen. Cirkeline sidder
i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne. 
Sådan begynder juleeventyret om Cirkeline og 
hendes musevenner, Frederik og Ingolf, som kaster 
sig ud i juleforberedelserne. Gaverne skal pakkes 
ind, hjerter skal flettes, og så skal der også være 
plads til at synge og lege.

Forestillingen er fyldt med sprudlende humor 
– ledsaget af Hans-Henrik Leys dejlige 
og iørefaldende musik.

23

Genre: Koncert
Medvirkende: Jesper Lundgaard, Jeanette Bonde, 4-mands orkester og kor

Søndag 6. december 2020 kl. 15.00

Særpris 150 kr. i hele salen

Familiebillet (4 personer): 500 kr.
Ekstra barn 100 kr.

A
290,-
350,-

B
260,-
320,-

C
230,-
290,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg

Fredag 4. december 2020 kl. 19.30

Traditionen tro gæster Jesper Lundgaard Slagelse Teater med 
Julekoncerten 2020. Med sig har han sit erfarne 4-mandsjuleorkester 
og blændende kor ledet af den trofaste kapelmester Edi Premate. 
Årets gæstesolist er den pragtfulde sangerinde Jeanette Bonde, 
der med sin smukke vokal tilfører oplevelsen et drys af gospel 
og pop, og sammen med Jesper blænder op for en magisk, 
musikalsk oplevelse krydret med minder og anekdoter 
fra Jespers eget liv. 

Jesper Lundgaard finder sin indre Michael Bublé frem og indtager scenen
i allerbedste crooner-stil tilsat blæseinstrumenter og en god portion charme. 

Julekoncerten 2020 

15

Gæstesolist
Jeanette Bonde



Årets store
familieforestilling 

– anbefales 
fra 6 år

17 Lørdag 23. januar 2021 kl. 16.00
Søndag 24. januar 2021 kl. 16.00

Genre: Familieforestilling   Producent: Folketeatret
Medvirkende:  Christoffer Læssø, Marie Bach Hansen, Jesper Riefensthal, 
Jon Lange, Louis Bodnia Andersen, Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe 
Fletting, Morten Christensen og kapelmesterJullie Hjetland samt to musikere

Årets familieforestilling 
fra Folketeatret er en livlig 
og humoristisk version af 
den kendte fortælling om 
Robin Hood og hans bande, 
som huserer i Sherwoodskoven 
og stjæler fra de rige for 
at give til de fattige.

Der er både eventyr, 
romantik og slåskampe, 
når vi møder Broder Tuck, Lille John, 
Sheriffen af Nottingham, Lady Marion 
og alle de andre. 

Vi oplever Robin Hoods udvikling 
fra ubekymret drengerøv til bevidst
ung mand, der tager ansvar for 
at ændre samfundets uretfærdigheder.

Robin Hood 

24

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

I alt 9 medvirkende
+ 2 musikere!



Genre: Akustisk musik
Medvirkende: Stig Rossen, Peter Bødker, Frank Thøgersen og Anders Lampe

Stig & Vennerne akustisk

18 Torsdag 28. januar 2021 kl. 19.30

25

Vi får her en perlerække af de største hits fra Bamses 
Venners bagkatalog samt et par knap så kendte numre 
i akustiske versioner. Instrumenteringen er mere nøgen 
end til halballerne med Stig & Vennerne, hvilket gør, at 
specielt Flemmings tekster fremstår endnu skarpere.

Små historier og anekdoter gør, at man synes, 
at man kommer til at kende personen 
Flemming ’Bamse’ Jørgensen lidt bedre 
– og så får publikum mulighed for at synge 
med på alle de største hits.

En hyldest 
til ’Bamse’ 

En kærlig hyldest 
til ’Bamse’ og hans 
livsværk – med de 
resterende musikere 
fra Bamses Venner 
og Stig Rossen.

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



19 Fredag 5. februar 2021 kl. 19.30

Blinkende lygter

26

Genre: Folkekomedie
Producent: NørregadeTeatret og Teater 2
Medvirkende: Paw Henriksen, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, 
Jakob Højlev Jørgensen, Christina Bech, Kristian Boland og Frank Rubæk

Ny dansk 
folkekomedie 
af Vivian Nielsen 
– baseret på Anders 
Thomas Jensens 
filmsucces 

Det er historien om en bande 
småkriminelle, der vil slutte 
denne livsstil. Der skal dog 
først lige laves et enkelt ’job’ 
for bagmanden ’Færingen’. 

Ved hjælp af lidt held og 
dumdristighed lykkes det 
vennerne at få fingrene 
i en kuffert med flere 
millioner af ’Færingens’ 
penge, og så er det 
afsted til Udkants- 
danmark, og hvad  
dermed følger.

Teaterversionen af 
Blinkende lygter er sjov, 
tankevækkende og skæv. 
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Genre: Cabaret   Producent: Café Liva
Medvirkende: Jacob Morild og musikerne Morten Wedendahl og Nils Krøyer

Nothing ’bout Me 
- en Sting-cabaret

21 Torsdag 11. februar 2021 kl. 19.30

20 Søndag 7. februar 2021 kl. 16.00

Genre: Operette
Producent: OperetteKompagniet
Medvirkende: OperetteKompagniets ensemble/Thomas Koppel

Hjerter i Valsetakt er en egenproduktion skabt af 
OperetteKompagniet med musik af alle de store
mestre og med en letfordøjelig rød tråd, der har det 
hele: kærlighed, jalousi, en truende fiasko og selvføl-
gelig en lykkelig slutning – en operetternes operette!

Hjerter i Valsetakt er et orgie af hits, de smukkeste 
kostumer og rekvisitter, dansetrin en masse 
– alt i alt musik, sang og lystigt spil.

Hjerter i Valsetakt 
- en operette om dagen er 
den bedste medicin

27

A
290,-
350,-
175,-

B
260,-
320,-
160,-

C
230,-
290,-
145,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Et utal af historier om kærlighed 
– med udgangspunkt i Stings sangskat

Kærligheden er altoverskyggende, men man ved aldrig helt 
præcist, hvad der foregår i éns bedre halvdels indre. Dette gør sig 
gældende i alle kærlighedsforhold – fra den første stormende forelskelse 
til det par, der har haft en menneskealder sammen. Kærligheden kan være 
lykkelig og en kamp med mange nederlag. Med udgangspunkt i komponisten, 
tekstforfatteren og musikeren Stings sangskat gennem de sidste 40 år, fortælles 
et utal af historier om kærlighed – kærlighed til den eneste ene, til de små ting, 
til familien, til livet – til alt. Ofte med hadet som følgesvend.

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Cassandra Lemoine,
Stuepigen

Jonathan Koppel,
Operettethelten

Frøy Hovland Holtbakk,
Operettedivaen



Slagelse A/S
Nybolig

Åbningstider: Man-tors 10-17. Fre 10-16. Lør-søn efter aftale
4201@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 5853 3030
Rosengade 11  ·  4200 Slagelse

Vi kender nogen der drømmer om din bolig...

Hvad er dine boligdrømme?
Går du og drømmer om at købe eller
sælge bolig, så er vi klar til at hjælpe
dig godt videre...

Ring til Nybolig Slagelse A/S på tlf.
5853 3030 og fortæl os om dine bo-
ligdrømme - vi er klar til at hjælpe dig.

Slagelse A/S
Nybolig

Åbningstider: Man-tors 10-17. Fre 10-16. Lør-søn efter aftale
4201@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 5853 3030
Rosengade 11  ·  4200 Slagelse

Vi kender nogen der drømmer om din bolig...

Hvad er dine boligdrømme?
Går du og drømmer om at købe eller
sælge bolig, så er vi klar til at hjælpe
dig godt videre...

Ring til Nybolig Slagelse A/S på tlf.
5853 3030 og fortæl os om dine bo-
ligdrømme - vi er klar til at hjælpe dig.

Slagelse A/S
Nybolig

Åbningstider: Man-tors 10-17. Fre 10-16. Lør-søn efter aftale
4201@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf. 5853 3030
Rosengade 11  ·  4200 Slagelse

Vi kender nogen der drømmer om din bolig...

Hvad er dine boligdrømme?
Går du og drømmer om at købe eller
sælge bolig, så er vi klar til at hjælpe
dig godt videre...

Ring til Nybolig Slagelse A/S på tlf.
5853 3030 og fortæl os om dine bo-
ligdrømme - vi er klar til at hjælpe dig.

Få en gratis salgsvurdering. 

Ring til Nybolig Slagelse A/S 
på tlf. 5853 3030 og fortæl 

os om dine boligdrømme 
– vi er klar til at hjælpe dig.

Byens største 
boligsalg.

Finder du her!!!
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Valbyvej 23 C  ·  4200 Slagelse
58 52 83 94  ·  40 94 07 31  ·  20 28 83 94

Web: www.hcmaler.dk  ·  Mail: info@hcmaler.dk
CVR: 12 09 24 74

Malerarbejde 
udføres til 
private og 
erhverv

Kinavej 4   •   •   4200 Slagelse   •   •   Telf. 58 52 83 94  |  40 94 07 31  |  20 28 83 94
Web www.hcmaler.dk   •   •   Mail info@hcmaler.dk   •   •   CVR-nr. 12 09 24 74



Genre: Operaparodi   Producent: Figaros og Den Ny Opera
Medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen

De tre musketerer 
- en for alle, alle for en … 
og tre for en tier

23 Torsdag 4. marts 2021 kl. 19.30

Alexandre Dumas’ klassiske fortælling De tre musketerer rummer alt det, der 
skal til i en rigtig tragedie: intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde 
skurke og ædle helte. De tre musketerer og hele det store persongalleri tages 
her under kærlig behandling af Figaros og Den Ny Opera. Den opdaterede ud-
gave af ’De tre Musketerer’ tilsættes her kendte hits fra opera, operette og mu-
sical og krydres med masser af komik. Så der er noget at glæde sig til i denne 
’sværd’vægter af en forestilling. Lattermusklerne kan komme på overarbejde.

29

Sang, dans, komik og masser af sprøde sværd

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Optakt ved Hans 
Dueholm kl. 17.30 

i cafeen

22 Lørdag 27. februar 2021 kl. 19.30

Genre: Ny dansk dramatik/komedie   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard

En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security, 
du har tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render du
ind i en irriterende, selvfed og stortalende blærerøv. 
Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... det var ham, 
der løb med din kone!

Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds 
rejse gennem Europa. De to har absolut intet tilfælles... 
på nær: rygproblemer, manglende stedsans, en eks-kone 
og en tætpakket midtvejskrise i bagagen.

Eks-mænd – sku’ vi se 
at komme videre?

En road 
comedy 

på alle 
tænkelige 

afveje
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VI SES I 
SLAGELSE MUSIKHUS 
i 2020 

17. SEPTEMBER   

MEZZOFORTE   
Mezzoforte viste i 1983 med kæmpehittet ”Garden Party” hele verden, hvordan solid 
funky nordatlantisk jazzrock skal lyde! 40 år efter er de islandske pionerer stadig  
forenet omkring musikken, der har ramt både hitlister og dansegulve. 

29. OKTOBER    

DE FORBUDTE SANG – BODIL JØRGENSEN & MARTIN SCHACKS TRIO    
Det lyder måske frækt – men dét er det altså ikke! Det er faktisk ramme alvor, når Bodil 
Jørgensen sammen med Martin Schacks Trio kører hele registret frem. I anledning af  
100 års jubilæet for Genforeningen og så endda lige midt i den officielle Spil Dansk-uge. 

19.09 MALURT    26.09 WENDY MCNEILL (CA/SE)    01.10 SIGNE SVENDSEN M. BAND    
03.10 CHEIF 1    10.10 KOPS    10.10 LINDA P’S SABOTAGEHUNGER    14.11 ADAM & NOAH    
14.11 MICHAEL CARØE & GASORLEANS    19.11 JACOB DINESEN    20.11 MIKE TRAMP &  
BAND OF BROTHERS    21.11 JOHNNY LOGAN    16.12 JULIE BERTHELSEN “NORDSTJERNE” 

UDVALGTE KONCERTER: 

SLAGELSE TEATER

SPIL DANSK-UGEN



På scenen er et yderst velspillende bigband, 
dansere i en koreografi af Tim Rushdie 
– tidligere leder af Dansk Danseteater - samt 
en række sangere. I alt 28 medvirkende som 
fortolker Rudyard Kiplings Junglebog.

Når du bliver lukket ind i den mørke teatersal, 
vil du blive mødt af en lydkulisse fra junglen 
samt en dæmpet lyssætning, der giver en 
oplevelse af at være til stede i den mørke 
jungle, hvor dyrene hersker. Orkestret 
udtrykker en oplevelse af 
den mørke skov. Lyset 
kaster lysglimt rundt 
i skovbunden, hvor 
danserne og sange-
re vil udfolde sig. 
Ubemærket vil de 
medvirkende ind-
tage deres pladser, 
og publikum bli-
ver båret gennem 
historien om en lille 
ensom dreng i junglen 
og hans oplevelser 
med de vilde dyr.

Genre: Jazzepos med moderne dans
Producent: Mads Pagsberg, PIVOT og Tim Rushton
Medvirkende: Med The Pagsberg BigBand & The Vocals samt PIVOT Dance Company

A Jungle Story 
– kom med 

ind i junglen

24Søndag 7. marts 2021 kl. 15.00

31

Denne forestilling 
er en helt nytænkt 
scenisk 
oplevelse
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240,-
300,-
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B
210,-
270,-
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C
180,-
240,-
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BILLETKATEGORI 
Medlem
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– dansk klassiker 
med sydlandsk 
temperament

32

Genre: Operette/syngespil   Producent: Guidopera
Medvirkende: Signe Asmussen, Niels Jørgen Riis, 
Guido Paevatalu, Camilla Illeborg, Teit Kanstrup, Hans Lawaetz m.fl.
Kapelmester: Leif Greibe - samt violin, cello og klarinet

25 Lørdag 13. marts 2021 kl. 15.00

Operette i 2 akter – med gennemslags-
kraft og masser af godt humør

Glæd jer til at høre ’Sangen har vinger’, 
’Følges ad’ og ’Herren som skabte alt på 
jord’ i det vidunderlige danske operette/
syngespil Farinelli med dygtige operasangere. 
Niels Jørgen Riis spiller og synger for 
første gang hovedrollen som Farinelli.

Handlingen er den traditionelle handling i 
to akter, som udspiller sig i Italien og Spanien. 
Den verdensberømte Farinelli skal medvirke 
i et syngespil på klosteret i Napoli. 
Og så er historien i gang. 

Leif Greibe har arrangeret det store 
orkester partitur til en velspillende kvartet. 
Der er ikke sparet på de musikalske udfoldelser. 
Der garanteres et hav af velkendte og elskede 
sange, som publikum har i ørerne længe efter 
at have forladt teatersalen.

Farinelli
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Oprøret er her - og forbliver her!

De Gule Veste, Hong Kong Riots, Greta Thunberg, 
Extinction Rebellion, Pussy Riot – oprøret lever 
i bedste velgående.

Punk – A REBEL NEVER DIES er et forsøg på at bruge 
dansen til en nutidig dialog med publikum om ’oprør’ 
og ’opgør’. Ikke et bestemt oprør eller en tidligere konflikt, 
men menneskelige og samfundsmæssige mekanismer 
og energier, der karakteriserer et oprør. 

Black Box Dance Company vil med afsæt i 80´ernes 
punkbevægelse perspektivere 1980´ernes oprør til 
anno 2021. Til musik af bl.a. The Clash, Sex Pistols og 
Dead Kennedy - kombineret med digte af Michael Strunge.

Genre: Dans
Producent: Black Box 
Medvirkende: Seks internationale dansere fra Black Box Dance Company

A REBEL 
NEVER DIES

26 Torsdag 18. marts 2021 kl. 19.30

’Forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater
 af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst’

Optakt i 
teatersalen 

kl. 17.30
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Halløj på 
tyroler-
hotellet

34

I de østrigske alper klinger de kendte 
sange ’Ja, ja, ja - nu kommer jeg’ og 
’Man kan jo ikke gøre for, at man har 
charme’, mens der på gæstgiver-
gården ’Den hvide hest’ hersker en 
stemning af rent halløj på tyroler-
hotellet. Overtjener Leopold har 

forelsket sig i værtinden Josepha, 
som er forelsket i undertøjsfabrikant 
Sülzheimer, som mest er forelsket i 
sig selv – indtil han møder den  
charmerende, læspende Clara.

Instruktør Rolf Heim har bearbejdet 
den kendte operette med en kærlig 
hilsen til komedie-serien Halløj på 
Badehotellet og et skævt blik på 
den danske filmversion af denne 
elskede, musikalske komedie.

Genre: Operette/musikalsk komedie   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Jesper Groth, Troels Malling, Karsten Jansfort, Marie Mondrup, 
Søren Hauch-Fausbøll, Clara Ellegaard Stegger, Meike Bahnsen, Niels Anders Manley, 
Morten Bo Koch, Kristoffer Sass, Maria Corydon og kapelmester Nikolaj Heyman 
+ 3 musikere

Sommer i Tyrol
27 Fredag 26. marts 2021 kl. 19.30

Lørdag 27. marts 2021 kl. 16.00
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I alt 11 medvirkende
+ 3 musikere!



Genre: Familieforestilling/ Musikdramatik   Producent: Sigurd Barrett
Medvirkende: Sigurd Barrett, Farshad Kholghi, Anne Suppli, Eskild Dohn og Mikkel Riber

Sigurd fortæller om 
de græske guder

29 Lørdag 10. april 2021 kl. 14.00

28 Onsdag 7. april 2021 kl. 19.30

Genre: Dokumentarteater   Producent: Det Kgl. Teater
Medvirkende: Kirsten Olesen

Brunhilde Pomsel sad i førerbunkeren, da de sovjetiske tropper stod i 
Berlins gader. Hun flygtede ikke. Efter 70 års stilhed lod Brunhilde 
Pomsel sig i 2013 interviewe til dokumentarfilmen ’Et tysk liv’. 
Hun var da 102 år. Hun gav sit vidnesbyrd om et liv før og under krigen 
tæt på en af verdenshistoriens største forbrydere, Joseph Goebbels.
Stillet over for et publikum sættes hendes hukommelse på prøve 
– noget er belejligt at huske, andet ikke. Hun nægter dog at påtage sig en skyld.
Et tysk liv handler om det tyske folks uvidenhed og passivitet under det nazistiske 
styre, og den kollektive skyld der fulgte efter. Mødet mellem fortiden og nutiden 
giver os mulighed for at stille os selv spørgsmålet: Hvornår er vi kommet til det 
punkt, hvor vi må rejse os og tage et personligt ansvar for de politiske 
begivenheder, der finder sted i vores samtid?

Et tysk liv 
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Succesen fra Østre Gasværk – set af mere 
end 11.000. Nu kommer den til Slagelse!

Var I vilde med ’Sigurds Danmarkshistorie’? 
Så må I ikke snyde jer selv for denne 

fantastiske efterfølger. 

Med musikere, dansere og skuespillere tager 
Sigurd børn, voksne og bedsteforældre på en 

eventyrlig rejse gennem de græske guders 
eventyrlige univers, og vi møder både Zeus, 

Odysseus, heksen Kirke, Mor Jord, Far Himmel, 
Poseidon – og ikke mindst Gud for Bøvl. 

Sigurd er med sin musikalitet og energi ideel til 
værtsrollen. Han når alle – både bedsteforældre, 

forældre og især børnene.

Kirsten Olesen 
alene på scenen som 

Joseph Goebbels 
sekretær i

 tankevækkende 
dokumentarteater

Anbefales fra 5 år

Sigurd skriver autografer efter forestillingen
Særpris 150 kr. i hele salen

Familiebillet (4 personer): 500 kr.
Ekstra barn 100 kr.

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25
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At blive set 
eller ikke blive 

set...

Tlf. 58 52 52 22    www.jannerup.dk

Vi får din tryksag 
til at stråle som en stjerne

fichreklamebureau.dk

Fich Reklamebureau   
Schweizerpladsen 1b, 3th  |  4200 Slagelse

Layout  
Logodesign
Hjemmesider
Visuel identitet
A-Z i tryk og print
Illustrationer | grafik
Den lille Kastaniehest
Profilslik | Messeudstyr

T 25 40 32 32  |  E fich@fichreklamebureau.dk   

- mere end blot en god idé

DØGNVAGT VÆRKSTED BUTIK  TLF. 58 52 41 48

“Vi sikrer dit hjem, mens du morer dig!”

Mariendals Allé 29, 4200 Slagelse
butik.slagelse@certego.dk

www.certego.dk

Totalsikring:
• Af virksomhed og bolig
  - elektronisk
  - mekanisk

Din garanti:
• Autoriseret Ruko-forhandler
• Forsikringsgodkendt
• (SKAFOR)
• Medlem af Dansk 
  Låsesmedeforening

Låse • Dørpumper • Låsesystemer
 Alarmer og gitre • Vidioovervågning

Pengeskabe • Omkodninger 
• Montering Gravering

Elektronisk og mekanisk
totalsikring af
virksomheder og boliger

Bredegade 14 · 4200 Slagelse
butik.slagelse@certego.dk

www.certego.dk

• Oplukning 
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Praktiske oplysninger

FOR MEDLEMMER: 
Når du har bestemt dig for, hvilke fore-
stillinger du ønsker at se, går du blot ind 
på vores hjemmeside og bestiller, betaler 
og printer dine billetter. Du udvælger 
dermed selv præcis de pladser, du ønsker, 
og du ved med det samme, om du har fået 
billetter. Det er også muligt at bestille sine 
medlemsbilletter via Teaterkontoret. Bestil-
lingskuponen i dette program afleveres/sen-
des da til Teaterkontoret i en lukket kuvert. 
Bestillinger ekspederes i den rækkefølge, 
de modtages. Bestilles der billetter via 
Teaterkontoret, udsendes billetter og 
faktura inden 1. juli. Bestillinger derefter 
ekspederes primo august.

Tilbud om gratis billet for medlemmer 
Se mere på teaterkreds.dk eller via opslag 
på teatret fra medio oktober 2020. 

Salg af løssalgsbilletter 
Fra mandag 8. juni 2020 kan der købes 
løssalgsbilletter via teaterkreds.dk.  

Ungdomsrabat 
Unge under 25 år får ungdomsrabat, som er 
50 % af løssalgsprisen.

Grupperabat 
Ved køb af min. 10 billetter til samme 
forestilling ydes grupperabat på 50 kr. pr. 
billet i forhold til løssalgsprisen.

Rabat til skoleklasser 
Ved køb af min. 10 billetter til samme fore-
stilling ydes skolerabat for klasser ifølge med 
en lærer (gælder udvalgte forestillinger). Kon-
takt Teaterkontoret for yderligere information. 

Billetbytning 
Købte billetter kan IKKE refunderes, men 
kan mod et gebyr på 20 kr. pr. billet byttes 
til en anden forestilling i samme sæson 
ved henvendelse til Teaterkontoret senest 
dagen før opførelsesdagen. Bytning af 
billetter kan kun ske ved personligt frem-
møde på Teaterkontoret i åbningstiden. 

Handicapforhold 
I teatersalen er der specielle pladser 
tilegnet kørestolsbrugere. Kørestolspladser 
kan kun bestilles via Teaterkontoret. Der 
forefindes handicaptoilet. Der er teleslynge 
i salen. Der er elevator til caféen i kælder-
plan. Der er IKKE elevator til balkonen. 

Teaterbaren
I vores hyggelige café kan man hygge sig 
inden forestillingen og i pausen. Bestilling 
af drikkevarer til pausen modtages i baren, 
hvor der er åbent en time før hver forestil-
ling. Til de fleste forestillinger er der ligele-
des mulighed for at bestille mad. Bestilling 
skal ske senest to dage før forestillingen 
finder sted på tlf. 4270 5640 eller via 
teaterbaren@kok-amok.dk.

Vestsjællands Teaterkreds støttes af: 

• Slagelse Kommune 
• Kulturstyrelsen 
•  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg  

for Scenekunst

Vestsjællands Teaterkreds
Herrestræde 9, 4200 Slagelse  

Tlf.  58 52 56 40
Mail info@teaterkreds.dk   

ÅBNINGSTIDER BILLETSALG  
Tirsdag og torsdag kl. 13-16 

– og en time før forestillingerne. 

www.teaterkreds.dk 

Følg os på Facebook

•   Få sæsonprogrammet tilsendt FØR det  
husstandsomdeles 

•   Køb dine billetter FØR alle andre på  
teaterkreds.dk eller via Teaterkontoret 

•   Køb 3 forestillinger og SPAR 60 kr. pr. billet  
i forhold til løssalgsprisen (gælder ikke fore- 
stillinger med særpris) 

•   Køb 4 forestillinger eller flere til medlemspris og få 
en GRATIS billet (gælder udvalgte forestillinger) 

•   Tilkøb forestillinger til medlemspris på  
teaterkreds.dk eller via Teaterkontoret  
HELE sæsonen 

•  Gratis adgang til sæsonens præsentations- 
arrangement

Medlemskab tegnes automatisk, når du køber  
3 forestillinger eller flere via Teaterkontoret.  
Ved bestilling via teaterkreds.dk skal der lægges  
et medlemskab i kurven.

Bliv medlem 
For kun 100 kr. 
pr. sæson
opnår du følgende 
fordele: 
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Plan over 
Slagelse Teater
– sal og balkon

Sal, række 1-14

Sal, række 15-20
Balkon, række 1-2

Balkon, række 3-6 

A

Billetkategori

B

C

Indgange til sal og balkon  
Fra foyeren er der to indgange til teatersalen. 
Trappe fra foyeren fører op til balkonen. 
Der forefindes ikke elevator til balkonen.

Kørestolspladser  
Kørestolspladser skal bestilles via  
Teaterkontoret på tlf. 58 52 56 40 eller 
via mail info@teaterkreds.dk.

Praktisk vedr. overtøj  
Vi henstiller til, at overtøj opbevares  
i garderoben i foyeren.

SCENE
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Program- og redaktionsudvalg:  Flemming 
Pedersen, Elsebeth Johansen, Hanne Hansen,  
Irene Blomqvist og Helene Dorthe Hansen.  

Om tryksagen: Teaterkataloget distribueres 
til medlemmer og ca. 35.000 husstande i Slagelse 
Kommune, Sorø, Høng, Fuglebjerg og Kalundborg.  

Layout:  Fich Reklamebureau   Tryk:  Jannerup

Nyhedsbrev og Facebook
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
teaterkreds.dk og følg også Vestsjællands 
Teaterkreds på Facebook – så er du sikker på altid 
at være opdateret på forestillinger, optakter, med-
virkende, konkurrencer, nyheder og meget mere.



Rosengården 22k - 4200 Slagelse - kun 5 min. fra Slagelse Teater - Tlf.: 58 53 08 07 - pulcinella.dk

Byens ældste og hyggeligste italienske restaurant i Slagelse fra 1987.Byens ældste og hyggeligste italienske restaurant i Slagelse fra 1987.
Følg os på            for spændende konkurrencer og tilbud.Følg os på            for spændende konkurrencer og tilbud.

Forret
Bruschetta

Hvidløgs�ute m/tomat. Serveres også med mozzarella ost.

Hovedret
Bistecca con funghi trifolati

Lækker saftig grillet bøf af okse�let (200-250g) med ristet champignon,
bacon, hvidløg og delikat Karl Johan svampesauce.

Teatermenu

Ristorante Italiano - Esiste del 1987Ristorante Italiano - Esiste del 1987

Mad ud af husetHar I en begivenhed,
der skal fejres?

Lej Restaurant Pulcinella
fra 11.00 - ??

Barnedåb
Konfirmation
Polterabend
Fødselsdag
Fest
Bryllup
Firmafrokost
Romantisk Middag
Surprise party
Mad ud af huset m.m.

229,-



VestsjællandsCentret er områdets største shoppingcenter 
fyldt med mange lækre butikker og skønne spisesteder.  

Her er selvfølgelig altid masser af sjove aktiviteter og underholdning  
med gratis entré. VSCS får dig simpelthen til at elske shopping. 

Følg os på facebook eller se mere på vscs.dk

GRATIS ENTRÉ
52 butikker, 5 spisesteder

900 p-pladser

Vestsjællandscentret  •  VestsjællandsCentret 10, 4200 Slagelse  •  vscs.dk

NYE 
OPLEVELSER 
VENTER


