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V E S T S J Æ L L A N D S 

T E A T E R K R E D S

TEATERSÆSON 
2021-2022

- din lokale 
teaterforening

på Slagelse Teater



Afventer evt. 
ny annonce

Ved brug af tilbuddet skal der fremvises billet til et gældende Gimle-arrangement samme dag.
Tilbuddet gælder på købmandsvarer fra butikken samt mad og drikke i caféen. SKOMAGERGADE 42 - 4000 ROSKILDE

10% 

 på hele regningen*

AUTENTISK, ÆRLIG 
OG ANDERLEDES

 *Ved brug af tilbuddet skal der fremvises billet til et gældende arrangement hos Vestsjællands 
Teaterkreds samme dag. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud.

Bestil bord på telefon 35 12 42 00
eller på www.cafekorn.dk

Vi ses i teatret!
Vestsjællands Teaterkreds - din lokale teaterforening
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A Jungle Story 7  |  Småt Brændbart 8  |  Husk at være glad 9

Two Lions and a Castle 9  |  Pippi Langstrømpe 11  |  Gengangere 13
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Julspin og englenisser 19  |  Årets Julekoncert 19
Nøddeknækkeren 21  |  God jul, Cirkeline  22
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De urolige 23  |  Mænd i mindre doser 23

More Jacks koncert med trio 24  |  Vitello 25
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I støvet fra regnen 26  |  Oh Happy Day 27
Den Evige Ild 29  |  Sigurds Danmarkshistorie 31
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Generalforsamling i Vestsjællands Teaterkreds 

Onsdag 29. september 2021 kl. 19.00 på Slagelse Teater

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 1. september 2021.
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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. 

Teaterprogram 2021 / 2022

Vi ses i teatret!
Vestsjællands Teaterkreds - din lokale teaterforening
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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.

VIDSTE DU AT ...
Vestsjællands Teaterkreds også tilbyder 

at arrangere både små og store forestillinger 
til firma- og skolearrangementer?

    Kontakt Teaterkontoret og hør nærmere.

• 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:

KØB 
DINE BILLETTER 

PÅ TEATERKREDS.DK
– eller aflever bestillings-

kuponen midt i 
programmet på 
Teaterkontoret
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Efter en teatersæson præget af Covid-19, restriktioner og aflysninger ser vi nu frem mod 
sæson 2021-2022. Vi glæder os til igen at kunne samles i teatersalen og blive både underholdt 

og oplyst af en masse spændende, glade, dygtige og sjove kunstnere.
 

Spændende og varieret repertoire
I denne sæson kan du bl.a. opleve den storslåede musical Den Evige Ild fra Bellevue Teatret. Schaufuss 

Balletten er tilbage i Danmark med Nøddeknækkeren, og More Jacks lægger vejen forbi Slagelse i skikkelse 
af Jesper Asholt, Jesper Lohmann, Keld Heick og Stig Rossen. De yngste kan bl.a. glæde sig til Folketeatrets 

Pippi Langstrømpe og Louise Schouws dramatisering af Vitello. Klassikerne Gengangere og Frk. Julie er 
også på programmet – og så får vi besøg af La Traviata, som vi desværre måtte aflyse i foråret 2020.

 
Modtager af Slagelse Kommunes Kulturpris

Lørdag 3. oktober 2020 fik Vestsjællands Teaterkreds overrakt Slagelse Kommunes Kulturpris 2020 
(Trelleborg Fondens Kulturpris). Udover æren fulgte 25.000 kr. 

Vi er både stolte og glade for modtagelsen af denne pris, som en 
af vores trofaste teatergængere havde indstillet os til.

Velkommen til sæson 2021-2022 i Slagelse Teater!

Med ønsket om en forrygende teatersæson 
Vestsjællands Teaterkreds

Levende oplevelser fra første parket siden 1963

Velkommen til sæson 2021-2022

Sidste nyt?

Tilmeld dig vores
 nyhedsbrev og 

følg os på 
Facebook!
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Tlf.nr.  5852 0815     |     www.kjerulff.dk



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 danser-
ne og sangere vil udfolde 
sig. Ubemærket vil de 
medvirkende indtage 
deres pladser, og 
publikum bliver båret 
gennem historien om 
en lille ensom dreng i 
junglen og hans oplevelser 
med de vilde dyr.

Varighed: Se teaterkreds.dk  
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

1Torsdag 23. september 2021 kl. 19.30
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Denne forestilling 
er en helt nytænkt 
scenisk 
oplevelse

Efter forestillingen 
spiller bigband og 

vokalgruppe lidt bigband 
jazz af den bedste skuffe.

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25



Vil du med ud på to ærlige og morsomme livsrejser? 

To venner har begge rundet de 40. Og det er de 
tilsyneladende helt afklarede med, for karrieren 
kører på skinner, familielivet er harmonisk, og alt 
er yderst velegnet til den perfekte opdatering. 
Men indeni føler de sig begge som Småt 
Brændbart – en rodekasse fyldt med ting, 
der ikke er i balance. De har begge levet op til 
deres livsdrøm, og derfor er målet nået. 
Og hvad så? 
I Småt Brændbart gennemleves livet fra start  
til midt. Fra de første barndomsminder – til 
teenageårene og frem til nu – midtvejs – hvor 
alle drømmene er opfyldt, og hvor hver ny sejr 
virker som en gentagelse. 
Vicki Berlin og Rasmus Krogsgaard hjælper  
hinanden med at rydde op i rodekasserne.  
Og det giver en morsom og livsbekræftende 
forestilling. Forestillingen er fyldt med ny-
skrevne sange som med humor og alvor 
berører væsentlige problemstillinger. 
Et festfyrværkeri, der henvender 
sig til alle aldersgrupper. 

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Comedyshow
Medvirkende: Vicki Berlin og Rasmus Krogsgaard
Producent: Krogsgaard Production

Småt 
Brændbart
 

2 Torsdag 30. september 2021 kl. 19.30
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A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Morsom og 
musikalsk 

opdatering 
- set fra 
midten 
af livet
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4Torsdag 7. oktober 2021 kl. 19.30

Dansk Danseteater 

Two Lions and a Castle
Dans og performance i verdensklasse 

En håndfuld skæve eksistenser, en desperat havfrue, kvinder i slowmotion og galop, 
skøre sange og spanske rytmer er ingredienserne i en ny danseforestilling med 

Dansk Danseteater. Forestillingen er skabt af den virtuose israelske koreograf Roy Assaf, 
som er en absolut mester i at forene det vanvittige med det alvorlige. Vi møder en 

række vidt forskellige skøre skæbner, og snart tegner der sig et potpourri af små satiriske 
nedslag, der bl.a. er inspireret af Assafs personlige oplevelse af Danmark og danskhed.

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Introduktion 
i salen 
kl. 17.30

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Moderne dans / Performance   Medvirkende: Dansk Danseteaters internationale dansere
Producent: Dansk Danseteater
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Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Foredrag   Medvirkende: Preben Kristensen 
i selskab med Danni Travn

Mandag 4. oktober 2021 kl. 19.30

Tag med Preben Kristensen på rejse i hans liv. Hør, hvordan 
arbejderdrengen fra Skive havnede på de skrå brædder og de 
bonede gulve. Hør ham selv fortælle om, hvordan man både kan 
være folkelig komiker og karakterskuespiller, og hvordan man 
som yderst privat og sårbart menneske kan klare at stå i offent-
lighedens lys. Med afsæt i sin nye biografi ‘Husk at være glad’ 
fortæller Preben Kristensen i selskab med sin medforfatter 
Danni Travn levende om sit livs forunderlige rejse. 

En fortælling, der skal minde os om at se det lyse i tilværelsen.

Husk at være glad 
– et foredrag med Preben Kristensen

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Levende
 og tænksomt 

om en helt 
forunderlig 

rejse
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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



’Her kommer Pippi Langstrømpe’ gjalder 
det gennem de fredelige gader, da Pippi 
med det ræverøde hår ankommer med 
både hest og abe til Villa Villekulla. De 
pæne og artige nabobørn, Tommy og 
Annika, bliver straks gode venner med 
Pippi: Hun lærer dem, at de voksne ikke 
altid har ret, og de udfordrer hende til at 
prøve at gå i skole og til at lære bordskik. 
Ingen af delene har hun prøvet før. Men 
Pippi lader sig heldigvis ikke begrænse, 
for hvordan kan man vide, hvad man kan, 
hvis man aldrig har prøvet det! 
Denne dramatisering af Pippi er festlig, 
men også tilsat et strejf af alvor, der ikke 
skjuler, at Pippi savner sine forældre. 
Forestillingen byder på et genhør med 
Georg Riedels skønne melodier, som 
huskes fra tv-serien fra 1968.

Varighed: Se teaterkreds.dk  Genre: Familieforestilling
Medvirkende: Anne Laybourn, Siw Ulrikke Maibom, Jacob Weble, Ulrik Windfeldt-Schmidt, 
Tanya Lund Andersen, Albert Stein Ankerstjerne, Morten Kristensen m.fl. samt kapelmester 
Anders Ortman + to musikere   Producent: Folketeatret

5 Søndag 17. oktober 2021 kl. 16.00
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Pippi Langstrømpe
I efterårsferien 
– for børn, forældre 
og bedsteforældre

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25
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Roots 4   |   Stenstuegade 4   |   4200 Slagelse
Tlf. 60 91 01 10   |   E-mail: info@roots4.dk

Følg os på Facebook

2 retters 
tavlemenu 

til 260 kr.

Mod fremvisning af teaterbillet
til aftenens forestilling tilbydes:

Se det aktuelle menukort på www.roots4.dk

Du fi nder os blot

5 minutters gang 

fra Slagelse Teater

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

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

Advodan Slagelse

Advodan Slagelse hjælper dig med juraen i alle livets forhold



Gengangere er et typisk Henrik Ibsen drama: Her sættes 
virkelige problemer til debat. Kvindens rolle i samfundet, 
den borgerlige families dobbeltmoral og hykleri, fædrenes 
synder der nedarves på børnene og den håbløse drøm 
om et andet og mere ærligt samfund. 
Stykket vakte vild skandale i sin samtid og blev taget 
af plakaten straks efter førsteopførelsen. Ibsen måtte 
forlade Norge. Og Gengangere fik sin berømmelse 
i Tyskland længe inden, det blev værdsat i Skandi-
navien. Genganger-motivet var for provokerende. 
Enkefru Alving har i årevis forhindret sin søn Osvald 
i at have samvær med sin far – hun har troet, 
at hun kunne forhindre, at sønnen blev som sin 
far. Faderen, der døde af syfilis, og som var sin 
hustru utro ved flere lejligheder. Fru Alvings nære 
ven pastor Manders er ligeledes en genganger 
på samme måde, som religionen er det. Den unge 
pige i huset, Regine ligeså. Der kan nævnes flere. 
Gengangere er et stærkt og meget komplekst 
drama. Det er udstyret med spændende og 
individuelle karakterer. Stykket er fængslende 
som en krimi! Skrevet i 1882, men virker nutidigt.
 

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre:  Skuespil   Medvirkende: Waage Sandø, Pia Jondal m.fl.
Producent: Nørregadeteatret

Gengangere
Klassisk teater, når det er bedst!

Henrik Ibsens klassiker
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6 Onsdag 27. oktober 2021 kl. 19.30

A
290,-
350,-
175,-

B
260,-
320,-
160,-

C
230,-
290,-
145,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Introduktion 
i cafeen 
kl. 17.30
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Kreativ 2-årig 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

BRUNSGAARDLAURSEN
BROGADE 7G
4600 KØGE

HS-SLAGELSE.DK

ARKITEKTFIRMAET HS
HJORTHØJVEJ 20
4200 SLAGELSE



15

I foråret 2020 måtte vi aflyse en næsten udsolgt 
La Traviata pga. Covid-19. Vi er derfor glade 

for, at det er lykkedes os at få denne 
forrygende opera til Slagelse igen! 

La Traviata er en pragtfuld opera med 
rigtig mange arier, som bliver hængende 

i ørerne længe efter, tæppet er gået. 
Operaen udspiller sig blandt det bedre borgerskab

 i Paris i 20’erne. Hovedpersonen er den smukke 
kurtisane/skøge Violetta, som lever et luksusliv i Paris’ 
overklasse. Den unge Alfredo forelsker sig i hende og 

overtaler hende til at flygte fra det dekadente liv i byen 
og ud på landet. Her skal de to unge nyde livet og 

hinanden. Alfredos far finder forholdet skamfuldt for 
sig og sin slægt. Han spolerer alt for det unge par.  

Der dog forenes i sidste akt – men for sent. 
Violetta har tuberkulose og dør i Alfredos arme. 

La Traviata er en tragisk opera, der her 
synges på italiensk. Men som altid 
gennemgås handlingen akt for akt.

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Opera   Medvirkende: Camilla Illeborg, Niels Jørgen Riis, Guido Paevatalu, 
Emma Oemann, Hans Lawaetz, Torleif Steinstø, Christian Christiansen 
samt kapelmester Leif Greibe   Producent: guidOpera

La Traviata
Verdis måske mest elskede opera

7Søndag 31. oktober 2021 kl. 15.00

A
290,-
350,-
175,-

B
260,-
320,-
160,-

C
230,-
290,-
145,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25
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Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Musikalsk fortælling
Producent: Cornelius’ Teaterselskab   Medvirkende: Nicolaj Cornelius 

16

En musikalsk fortælling 
om hele Danmarks TV-serie 

Danmarksmesteren i Matador, Nicolaj Cornelius, 
inviterer publikum med på en rejse fra familie til familie

 i Korsbæk og fortæller sjove anekdoter om den 
elskede TV-serie og de medvirkende skuespillere.  

Musikken fra Matador spiller hovedrollen i forestillingen, 
hvor man kan glæde sig til at høre sange som ’Hvorfor er 

lykken så lunefuld’, ’Sangen om Larsen’, ’Molak-Molak-
Mak-Mak-Mak’, ’De tre musikanter’ og mange flere. 

Nicolaj Cornelius har tidligere været guide og skuespiller 
i Korsbæk på Bakken, og han har en enorm viden om 

serien, danske film og skuespillere generelt. Seriens
 mange sjove detaljer, anekdoter og hemmeligheder 

præsenteres her set med Nicolajs øjne. 
Elegant scenografi, kostumer og rekvisitter indtager 

scenen sammen med Nicolaj Cornelius, der selv 
spiller 10 forskellige roller undervejs. 

En musikalsk forestilling 
med liv, humor og musik. 

Fra Skjern 
til Varnæs

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

Fredag 5. november 2021 kl. 19.30
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Bliv forført af Tine Høegs tankevækkende og 
morsomme fortælling om venskab, forelskelse og begær. 

Asta er forfatter. Hun skriver på sin anden roman, 
men hun kan ikke få hul på den. Vi føres frem og 

tilbage mellem Astas spæde ungdom fuld af tvivl 
og hendes tredje ungdom. 

Da Asta får en invitation til en mindehøjtidelighed, vælter 
minderne om hendes gamle kollegie frem, om dengang 

Asta var hemmeligt forelsket i sin bedste venindes kære-
ste. Asta starter forfra på sin roman. Alene med sin tekst 
skriver Asta sig ind i de pirrende varme og forbudte følel-

ser, skammen over at bedrage veninden og sorgen over 
kærestens pludselige død. Det hele kommer tæt på igen. 
Venskabet med Mai, der både har barn og forliste kærlig-

hedsforhold i bagagen, er Astas eneste anker i virkelighe-
den. Nu ligger Astas færdige, altudleverende selvportræt 

som en bombe under deres venskab. 
Instruktør Sigrid Strøm Reibo sætter Tine Høegs 

humoristiske og poetisk legende ord på scenen 
sammen med et stærkt hold skuespillere.

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Skuespil   Producent: Det Kgl. Teater
Medvirkende: Olivia Joof, Fanny Louise Bernth, Mathias Rahbæk Skov, Mikkel Becker 
Hilgart, Karen-Lise Mynster, Jacob Moth-Poulsen og 1 musiker

Tour de chambre
Efter romanen 

Tour de chambre
 af Tine Høeg

9Torsdag 11. november 2021 kl. 19.30

A
240,-
300,-
150,-

B
210,-
270,-
135,-

C
180,-
240,-
120,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25
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MODERNE KUNST PÅ TRE ETAGER

Salvador Dalí

Stiig Kalsing Kristian von Hornsleth

Ole Ahlberg Ken Zier

Kunstgalleriet v. Johnny Persson  |  Bredegade 4  |  4200 Slagelse  |  Tlf. 51 64 81 18  |  kunstgalleriet.dk
Åbningstider: Mandag lukket  |  Tirsdag-fredag kl. 11-17  |  Lørdag kl. 11-15  |  Altid åbent efter aftale

Moderne kunst på tre etager – siden 1973
Fra Dalí og COBRA over fx Ole Ahlberg og HORN$LETH til popart, keramik og glaskunst
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Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Koncert   Medvirkende: Jesper Lundgaard, Claudia Campagnol,  
4-mands orkester og kor

10

11

Lørdag 27. november 2021 kl. 15.00

Fredag 3. december 2021 kl. 19.30

Årets julekoncert

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Satirisk cabaret   Producent: Café Liva
Medvirkende: Joy-Maria Frederiksen, 
Mette Marckmann, Rikke Buch Bendtsen og Nicolai Majland

Igen i år er det Café Livas kunstneriske leder, Jacob 
Morild, som har skrevet og instrueret, og årets 
julecabaret er denne gang en (næsten) ren kvinde-
kamp – på scenen står nemlig skuespillerinderne 
Joy-Maria Frederiksen, Mette Marckmann og Rikke 
Buch Bendtsen samt komponist, kapelmester og 
pianist Nicolai Majland. Endnu en gang er der dømt 
sort satire, crazy-komik, musikalsk vellyd og 
absurditeter; alt sammen i højtidens almægtige ufred.

Jesper Lundgaard indtager igen i år scenen med sit 
storslåede juleshow! Årets gæstesolist er den pragtfulde 
sangerinde Claudia Campagnol. Claudias smukke vokal tilfører 
oplevelsen et drys af storhed og pop, og sammen med Jesper 
blændes der op for en magisk, musikalsk oplevelse krydret med 
minder, smil og anekdoter fra Jespers eget liv. Med på scenen er 
Jespers erfarne 4-mands juleorkester og kor ledet af den trofaste 
kapelmester, Edi Premate. Glæd dig til en magisk december-aften 
med skønsang, nærvær og stemning fra øverste julehylde.

Julspin & Englenisser

Café Livas årlige julecabaret 
kommer igen i år til Slagelse

A
190,-
250,-
125,-

B
160,-
220,-
110,-

C
130,-
190,-
95,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg
Unge under 25

A
290,-
350,-

B
260,-
320,-

C
230,-
290,-

BILLETKATEGORI 
Medlem
Løssalg

Gæstesolist
Claudia Campagnol

Kendt fra Dansk 
Melodi Grand Prix 2021
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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

Følger ny 
annonce?

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.
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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!!!



Efter fem år vender Peter Schaufuss tilbage
til de danske scener med forestillingen 
Nøddeknækkeren.
 
Nøddeknækkeren er en af verdens mest kendte
balletter og appellerer både til børn og voksne. 
Gennem 19 år fra 1997 til 2016 samlede Peter Schaufuss 
et stort publikum til sine forestillinger i hele Danmark. 
Siden har han koncentreret sig om at opbygge et 
dansemiljø i den skotske hovedstad Edinburgh. 
Her ejer og driver han i dag tre teatre og en balletskole. 
Nøddeknækkeren var en af de første forestillinger, 
som Peter Schaufuss Balletten opførte. Den havde 
premiere i 1997, og senere har den været vist i en ny 
opsætning i Danmark i 2016. 
Nøddeknækkeren, der baserer sig på den originale musik 
af Tjajkovskij og fortælling af E.T.A Hoffman, opføres af 
en gruppe internationale dansere. Peter Schaufuss tolker 
frit i den nye forestilling. Han lover en storslået 
opsætning med masser af magi, sne, skøjteløb 
og dansende snefnug.

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Ballet   Medvirkende: Gruppe af internationale dansere   
Producent:  Schaufuss Balletten

12 Fredag 10. december 2021 kl. 19.30

Dobbelt prisbelønnet klassiker 
og juleforestilling for hele familien
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Nøddeknækkeren
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Juleforestilling
for de 3-9-årige 

og deres 
familier

God jul, Cirkeline

13

Varighed: Se teaterkreds.dk  
Genre: Familieforestilling   Producent: Teater Next
Medvirkende: Mette Alvang, Anne Blomsgård og Christian Bergman

Traditionen tro gæster ’God jul, Cirkeline’ Slagelse Teater
i december måned. En hyggelig juleforestilling for de mindste 
og deres familier. 
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.

Søndag 12. december 2021 kl. 15.00

Familiepris

Særpris 150 kr. i hele salen
Familiebillet (4 personer): 500 kr.

Ekstra barn 100 kr.

- mere en blot en god idé

Fich Reklamebureau   
Schweizerpladsen 1b, 3th  |  4200 Slagelse

Profilslik | Messeudstyr 
Den lille Kastaniehest

Illustrationer | Grafik
A-Z i tryk og print

Visuel identitet
Hjemmesider

Logodesign
Layout 

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



15Tirsdag 25. januar 2022 kl. 19.30

Mænd i mindre doser

De urolige

Varighed: Se teaterkreds.dk   
Genre: Skuespil   Producent: Det Kgl. Teater
Medvirkende: Kirsten Olesen, Tammi Øst og Stine Schrøder Jensen

 ’At se, at huske, at begribe’. Sådan begynder Linn Ullmanns bog. 
Stykket skildrer et barn, som vokser op med to forældre, der er koryfæer. Det handler 

om barnets opvækst, om kærligheden mellem forældrene og om faderens sidste tid. 
Fortællingen springer i tid, og vi møder datteren som lille pige, som teenager, som voksen kvinde 

og mor. Hele vejen kæmper hun for at få sine forældres opmærksomhed og kærlighed. 
De urolige er en legende og gribende fortælling om et barn, der ikke kan vente med 

 at blive voksen, og om to forældre som kæmper med livet.

23

14Fredag 21. januar 2022 kl. 19.30
Introduktion
i cafeen
kl. 17.30

Oplev Linn Ullmanns 

internationale succesroman 

– nu som teater
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Satire-show om ukuelige 

og elskelige mænd

Varighed: Se teaterkreds.dk   
Genre: Satire   Af og med: Kristian Holm Joensen 
Producent: Louise Schouw Teater
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Eva smider Adam ud af paradiset. Med sig får Adam en flyttekasse, 
som indeholder en stor del af de mandetyper, han kan vælge at blive, 

eller skifte imellem at være. Stykket er en tour de force i 
ukuelige og elskelige mænd. En forestilling med 

skæve figurer – med store hjerter og til tider 
noget mindre hjerner! Det er satirisk, 

sjovt og af og til rørende.



Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Koncert
Medvirkende: Jesper Asholt, Jesper Lohmann, Keld Heick og Stig Rossen + trio

More Jacks koncert med trio

16 Fredag 28. januar 2022 kl. 19.30

24

Oplev More Jacks i en medrivende koncertversion. Siden 
den danske sangkvartet Four Jacks i 2008 genopstod i 
skikkelse af Keld Heick, Jesper Asholt, Jesper Lohmann 
og Stig Rossen har de fire vakt begejstring hos både pub-
likum og anmeldere med deres musikalske og underhol-
dende teaterkoncerter. 
Nu sætter de fire musikken i centrum og har samlet de 
bedste sange fra deres omfattende repertoire, som de 

her leverer i en humørfyldt koncert akkompagneret af en 
velspillende trio. Det hele bindes sammen af små anek-
doter og de sædvanlige drillerier, som uundgåeligt opstår, 
når de træder op på scenen sammen. 
Med denne More Jacks koncert inviteres du til at synge 
med på udødelige klassikere som ´Mandalay´,´O Marie, 
jeg vil hjem´ og ´Bare man har det godt´ og til at nyde 
harmonierne i de smukke vokalarrangementer.

En hyldest til 
Danmarks første 

boyband: 
Four 

Jacks
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Introduktion
i cafeen
kl. 17.30

17 Søndag 30. januar 2022 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. I teaterforestillingen ’Vitello’ leder 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? 
Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt 
bliver det aldrig! Anbefales fra 5 år.

Vitello
Sjov musikforestilling for hele familien

Varighed: Se teaterkreds.dk    
Genre: Cabaret   Producent: Café Liva   Medvirkende: Joy-Maria Frederiksen,  
Jacob Morild, Eva Skipper og Nicolai Majland

I al slags vejr

18 Onsdag 2. februar 2022 kl. 19.30

25

Skulle du have været med på vores bustur til Café Liva i foråret 2020 
og opleve ’I Al Slags Vejr’, der desværre blev aflyst pga. Covid-19, 
kommer her muligheden for at opleve forestillingen i Slagelse! 
Benny Andersen, som døde i sensommeren 2018, var eksponent for noget 
af det ypperste inden for brugen af det danske sprog – og brugte dette
gennem en mere end 60-årig karriere til at beskrive 
det særegne danske folkeslag; et folkeslag som 
vistnok endda i virkeligheden var… svenskere! 
Café Liva tegner et portræt af danskerne – af alle afskygninger  
og hudfarver – af i dag og I Al Slags Vejr udelukkende ved brug  
af Benny Andersens ord i form af sange, digte og monologer. 
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Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Familieforestilling   Producent: Louise Schouw Teater
Medvirkende: Asbjørn Agger, Marianne Bøgelund, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen

En Benny 

Andersen-
mosaik

Familiepris

Særpris 150 kr. i hele salen
Familiebillet (4 personer): 500 kr.

Ekstra barn 100 kr.
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19 Søndag 6. februar 2022 kl. 16.00

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Operette/musical   Producent: OperetteKompagniet
Medvirkende: OperetteKompagniets ensemble 2021/22. 
Bl.a. Signe Asmussen, Thomas Peter Koppel, Carol Conrad m.fl.

Valsekongen Franz Lehàr fylder 150 år, og det markerer
OperetteKompagniet selvfølgelig i pomp og pragt! 
Scenen er sat for en gang ’Toppen af Poppen’ rundt 
om et flot dekoreret bord - og én efter én slår gæsterne 
på glasset, og talerækken med fakta og anekdoter 
afleveres efterfulgt af et sandt orgie af arier og duetter 
fra mesterens hits. 2. akt er dedikeret til mesterværket 
over dem alle, Den Glade Enke. Værsgo´ og nyn med!

Så går vi til Maxim

OperetteKompagniet 
hylder valsekongen 

Franz Lehàr, 
der fylder 150 år

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Ny dansk dramatik   Medvirkende: Paw Henriksen og Martin Hestbæk   
Producent: Teater V
Forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

I støvet fra regnen

Torsdag 10. februar 2022 kl. 19.30

Hvordan lever man videre efter at have været i krig, og kan man overhovedet 
vende tilbage til en hverdag efter at have mærket krigens rædsler? 
To soldaterkammerater mødes på et værtshus til et spil billard. De har ikke 
set hinanden i flere år.  Gamle traumer, uforløste konflikter og rå vold hænger
i luften. For selvom krigen er slut, betyder det langt fra, at de er færdige 
med at kæmpe. Eller at gamle sår er helet. Oplev Paw Henriksen og Martin 
Hestbæk i et anmelderrost og stadigt aktuelt drama om krigens konsekvenser 
og de menneskeskæbner, der opstår i kølvandet på store politiske beslutninger.

Krigen der aldrig slutter
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 Et drama om krig, sår og broderskab
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21 Fredag 11. februar 2022 kl. 19.30

Kærlighed, komedie og sang væves sammen på 
skønneste vis i denne teaterversion efter filmen 
Oh Happy Day af Hella Joof, Lotte Andersen og 
Jannik Johansen fra 2004.
 
Oh Happy Day er en varm og humoristisk fortæl-
ling om sang, som forløser og om en grå hverdag, 
der får kulør, da gospelsangen holder sit indtog i 
den stillestående landsby. Især ruskes der godt og 
grundigt op i Hannah, der længes efter noget mere 
end samværet med revisormanden Carsten. Hun 
og veninden Grethe synger i det lille, lokale kirkekor 
sammen med præstekonen Kirsten, søde Lasse, 
kiksede Krüger og Preben, der ledsager på orglet, 
når han da ikke fortæller om sine børnebørn. 
Da Hannah og Grethe oplever en koncert med et 
stort, berømt gospelkor, vækkes deres lyst til selv 
at synge gospel. Ved skæbnens tilsnigelse er Han-
nah skyld i en trafikulykke, der sender gospelko-
rets karismatiske leder, Jackson, på hospitalet. Her 
opsøges han af den brødebetyngede Hannah og 
den foretagsomme Grethe, der beder ham hjælpe 
med at sætte fut i deres lille kirkekor. Det er dog 
ikke kun korets lyst til sang, der sættes i gang ved 
Jacksons hjælp.

Oh Happy Day

Teaterversion af 
filmen fra 2004
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Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Ny dansk musik-dramatik   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Marie Mondrup, Ulla Vejby, Christopher Læssø, Troels Malling, Tom Jensen, 
Jesper Riefensthal, Jakob Højlev Jørgensen, Kristian Boland, Kristine Yde Signe Kærup Dahl m.fl.

I forestillingen 
optræder også 

et lokalt 
gospelkor
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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
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Velkommen til en
ny sæson i Krabasken

Dato med mere info på www.krabasken.dk fra 1. august 2021

Bredegade 11 C  4200 Slagelse

Følg Krabasken på Facebook

Vi præsenterer:

• Bølle-Bob
• Blodbrødre

• Parasitterne
• Den Grønne 

Elevator



Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Musical   Producent: Bellevue Teatret
Medvirkende: Morten Hemmingsen, Kasper Dalsgaard, Linda Olofsson, Josefine Tvermoes, 
Pernille Petersson, Marie Louise Hansen, Søren Bech-Madsen m.fl.

Den historiske musical Den Evige Ild var en 
kæmpe succes i 2019 med fantastiske anmeldelser. 

Det begejstrede publikum elskede forestillingens saft og kraft med indædte 
magtkampe og forbudt kærlighed imellem smukke, stærke kvinder og mænd. 
Kort efter repremieren i marts 2020 blev forestillingen lukket ned med resten 
af landet. I 2022 brænder Den Evige Ild på ny som justeret turnéversion med 
gennemgående fortæller og hele den dramatiske historie. Stærke følelser og 
store sange fra allerførste taktslag! Høg · Aagaard · Svanekier stod også bag 
succeser som Von Scholten, Skammerens Datter og Ken Folletts Jordens Søjler.

29
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22 Fredag 4. marts 2022 kl. 19.30

Ken Follets 
bestseller som 
anmelderrost 
musical

Den 
Evige 
Ild

Introduktion
i cafeen 
kl. 17.30
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VI SES I 
SLAGELSE MUSIKHUS
i 2021

Queen Machine Live
I over ti år har Queen Machine med stor succes begejstret publikum på danske såvel som 
udenlandske scener med storslåede og medrivende koncerter. Helt i Queens ånd med de 
største hits som Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now og mange 
flere. Koncerten arrangeres af: Musholm Ferie, Sport og Konference og Slagelse Musikhus.

8. DECEMBER

JULIE BERTHELSEN – Nordstjerne

Julie byder indenfor til en julekoncert, hvor vi skal nyde julestemningen og varmen omkring 
julen fra Danmark, Grønland og resten af verden. En intim og smuk vokal-baseret koncert, 
akkompagneret af hendes dejlige orkester og dygtige korsanger.

UDVALGTE KONCERTER: 

02.09 Michelle Birkballe og Rock Nalle   10.+11.09 Linda P’s Sabotagehunger   16.09 Claus Hempler   
18.09 Drew   25.09 Esben Just Solo   26.09 Solisterier   02.10 Hugo Helmig   04.11 Barselona   
06.11 Annika Aakjær   11.11 Joyce   18.11 Three for Silver (USA/Trio)   20.11 Johnny Logan

STØTTET AF SLAGELSE KOMMUNE OG STATENS KUNSTFOND

30. OKTOBER

SLAGELSE MUSIKHUS

MUSHOLM FERIE, 
SPORT OG KONFERENCE



Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Foredrag og musik   Medvirkende: Jens Jacob Tychsen og pianist

Bag om Badehotellet  

24 Onsdag 9. marts 2022 kl. 19.30

23Søndag 6. marts 2022 kl. 15.00

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Medvirkende: Sigurd Barrett, skuespillere og musikere
Dramatiker og komponist: Sigurd Barrett   Iscenesættelse: Louise Schouw

Hvad kan vi bruge historien til, og hvordan kan vi dele den med hinanden?
 Sigurd Barrett leder børnene gennem danmarkshistoriens højdepunkter i en 

forrygende koncert fyldt med myter, fortællinger, historiske fakta – og ikke mindst 
masser af musik. Sigurd Barretts fantastiske bestsellerbog ’Sigurd fortæller 

Danmarkshistorie’ fra 2016 har solgt mere end 70.000 eksemplarer. 
Nu genopsættes den populære teaterkoncert, som 

havde premiere på Det Kongelige Teater i 2018.

Sigurds Danmarkshistorie

31

En aften med skuespiller Jens Jacob Tychsen (Hr. Weyse) og pianist 
Jens Jacob Tychsen, også kendt som Hr. Weyse, tager os med på en forrygende tur bag
kameraet og fortæller os historien bag den folkekære TV2-serie Badehotellet, der har 
taget hele Danmark med storm. I dette eksklusive musikalske foredrag, viser Jens Jacob 
Tychsen fotos, film og fraklip. Det bliver sjovt, musikalsk og ikke mindst super 
underholdende, når der fortælles om sangene, om samarbejdet med de andre skuespillere, 
og om hvordan sådan en serie egentlig bliver til. Vi får naturligvis også et genhør med flere 
af de skønne gamle sange fra serien, som Jens Jacob Tychsen på magisk vis vil 
fremføre – og desuden fortælle historien om, hvordan de er blevet vakt til live. 
Jens Jacob Tychsen akkompagneres på scenen af en pianist.
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 For alle 
mellem 5 og 

100 år – børn, 
forældre og 

bedsteforældre
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25 Tirsdag 15. marts 2022 kl. 19.30

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Trekantsdrama   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Anette Støvlebæk, Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard, Adam Schmidt m.fl.

I Pinters berømte trekantsdrama er 
nettet af løgne vævet tæt omkring de tre 
venner og elskende, som her spilles af 
det stærke trekløver Anette Støvlebæk, 
Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard. 
Emma er lykkeligt gift med Robert. 
Robert og Jerry er bedste venner. Jerry 
og Emma har haft en affære, som Robert 
har været uvidende om. Eller har han? 
Er alt, som det ser ud, og hvem har vidst 
hvad og hvornår? 
I en fortælling, som umiddelbart er en 
enkel historie om utroskab, spoles der 
baglæns over de ni år, som handlingen 
udspiller sig i. Den tid, der er gået, har 
sløret erindringen om, hvad der egentlig 
skete, og vi bliver vidner til et ægteskab 
i opløsning og et venskab, der smuldrer. 
Bedrag er skrevet i 1978, men er tidløs i 
sin præcise og hudløse skildring af løgne 
og hemmeligheder som en del af den 
menneskelige natur. Det er elementært 
spændende og genkendeligt at blive ført 
gennem Pinters labyrint af bedrag og 
selvbedrag i en nyoversættelse af den 
prisbelønnede dramatiker Line Knutzon, 
som har øje for både det absurde og det 
komiske i Pinters trekantsdrama.

Bedrag

En moderne 
klassiker om 

utroskab
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Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Monolog   Producent: Katusha
Medvirkende: Marianne Mortensen (+ 5 indtalte stemmer)
Forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

27 Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19.30

’Min far gjorde mig til datter af det hvide Finland, Obersten gjorde mig til nazist. 
Jeg skammer mig ikke over nogle af delene’. Disse linjer beskriver kort, hvad man 
vækkes af i romanen ’Oberstinden’ af den finske forfatter Rosa Liksom.
Én nat – ét liv. En gammel kvinde står alene på scenen og fortæller sin historie i en indre 
monolog. En højtelsket far opdrog sin datter i germansk ånd. En mor tugtede hende og 
lærte hende frygten at kende. Denne dobbelthed fører den unge kvinde i armene på en 28 år 
ældre oberst. Han er et magtmenneske og overbevist nazist. Oberstinden vænnede sig umærkeligt 
til et ægteskab med vold og destruktivitet. Først sent i livet kommer hun fri af det ægteskabelige helvede, 
og en ny sanselig verden bliver til. 

Oberstinden
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Enhedspris 175,-

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Musik   Producent: MusicalDanmark
Medvirkende: Otte professionelle sangere og musikere

Dramatisering af 
bogen - en monolog

Her får vi den musikalske historie om 70’erne. En rødglødende 
hyldest til de fantastiske musiknumre, som alle var stærkt influeret 
af de begivenheder, som foregik i løbet af dette mangfoldige årti. 
Candle In The Wind vil således indeholde uimodståelige indslag fra
både Bee Gees og ABBA, men også indeholde ikoniske rocknumre 
som Stairways To Heaven og Highway To Hell sammen med evergreens 
fra både Queen, Electric Light Orchestra, David Bowie og naturligvis 
Elton John. Og mon ikke der også sniger sig noget Gasolin og Shu-Bi-Dua 
ind i Candle In The Wind? På scenen kan publikum se frem til et sprudlende 
gensyn med otte sangere og musikere fra de tidligere succesfulde koncerter, Time 
Of My Life og Let It Rock, som i alt vil sætte ild til over 30 klassiske 70’er hits.

Candle In The Wind

26 Onsdag 16. marts 2022 kl. 19.30

EN BRÆNDENDE HYLDEST TIL 70’ERNE



             

Figaros – opera with a twist 
Halling gl. Skole, hyacintvej 4, 8543 Hornslet 

tlf. +45 6168 6401  mail  info@figaros.dk 
www.figaros.dk 

 
 

 

Dracula pressemateriale (3 sider) 
Her kan hentes presse til ”Dracula – en kisteglad grinebider” 
Pressemeddelelse og spilleplan kan hentes her (klik på linket): 

Dracula pressemeddelelse – word-format 
Dracula pressemeddelelse – pdf 
Dracula spilleplan - pdf 

Billeder kan hentes her (klik på det ønskede billede og download) Fotograf er Figaros:        
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Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Operasatire   Producent: Figaros og Den Ny Opera
Medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen

Dracula

29 Onsdag 30. marts 2022 kl. 19.30

28 Torsdag 24. marts 2022 kl. 19.30

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Komedie   Producent: Det Skumle Pladeselskab
Medvirkende: Trine Gadeberg og Jan Svarrer

En komisk forestilling og satire over det ’moderne parforhold’ 
og ikke mindst selvhjælpsbølgen og samlivseksperterne, 
der står klar til at hjælpe, når det går galt. 
De to parterapeuter Anne-Lene og Torben Lydiksen turnerer 
landet rundt med deres foredrag: ’Hjælp, vi er gift!’ Et foredrag 
med finurlige kønsbetragtninger, morsomme sange og illustrative 
scener, der kommenterer parforhold/ægteskab og tilbyder gode 
råd og kontant vejledning til, hvordan man kommer videre, 
såfremt samlivet er gået lidt i stå.

Hjælp, vi er gift!

Parforholdet
 på komedie

– en kisteglad grinebidder

Tag på en rejse til det mørke og dystre Transsylvanien i teater- og operakompagniet 
Figaros og Den Ny Operas usædvanligt frie gendigtning af Bram Stokers 
klassiske Dracula. Figaros hold af vampyrjægere Lisbeth Kjærulff, 
Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen drager 
med den unge sagfører Jonathan Harker 
til Grev Draculas slot i de Transsylvanske Bjerge. Her er 
Harker rejst til, trods advarsler fra lokalbefolkningen, 
for at afslutte et huskøb i England for greven.  
Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en overflod af 
musik, komik og gys.
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Musik, 
komik 

og gys i 
overflod  



Bodil Jørgensen, Jannie Faurschou og 
Rikke Wölck står på scenen i en drama-
tisk ’stand up’, der tager et uforfærdet 
og morsomt livtag med den modne 
kvinde. 
Det er ikke lutter lagkage alt sammen. 
Man kan fx roligt forlade en fest som 
den første. Og hvis man kunne finde 
på at bevæge sig ud på dansegulvet 
og bevæge sig med stive lemmer til 
musikken, så kommer de løftede mor-
morarme hurtigt ind til kroppen igen, 
når de unge smiler og ler opmuntrende 

til én. Ydmyget halter man væk fra 
dansegulvet og direkte hjem i den nye 
single-seng. Ensomheden sniger sig 
ind, mens man forsøger at koncentrere 
sig om en god bog. Så får man øje på 
den rynkede hånd, der holder om bo-
gen. Hvis er den rynkede hånd? Mors? 
Mormors? Hvem er den kvinde, der bor 
i dette visne, rynkede hylster? 
Man kan jo stadig se godt ud, hvis ellers 
lyset lige falder rigtigt. Og éns hjerne 
fungerer jo stadig. Lidt langsommere, 
men den fungerer. Man kan jo gøre lige, 

hvad man vil: Sælge alt og rejse hele 
jorden rundt, hvis man har lyst. Og gå 
på kurser. Dygtiggøre sig. Starte helt 
forfra. Og lade sig skille. Vise det her 
selvforherligende ungdomsregime, at 
alder er en styrke. Fanden tage os! 
Nogle gange er det godt at huske på, at 
livet ikke er slut, før man er død. Der er 
både liv og glimt i øjet på de tre voksne 
kvinder på scenen, mens de hylder 
alderdommen og tør tale om både 
det svære og det smukke i livet, inden 
maddikerne får overtaget.

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Dramatisk ’stand up’   Producent: Folketeatret
Medvirkende: Bodil Jørgensen, Rikke Wölck, Jannie Faurschou 

30Fredag 1. april 2022 kl. 19.30Det er ikke let at blive gammel, 
men alternativet er værre
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Maddiker
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31 Onsdag 6. april 2022 kl. 19.30

Varighed: Se teaterkreds.dk 
Genre: Skuespil   Producent: Bellevue Teatret
Instruktør: Thure Lindhardt   Medvirkende: Sonja Richter, 
Alban Lendorf, Andreas Bernitt og Sara Hjort Ditlevsen

Glæd jer til et usædvanligt karriereskift for to af dansk scene-
kunsts store, internationale stjerner: Thure Lindhardts instruktør-
debut og balletstjernen Alban Lendorfs skuespillerdebut. 
Sonja Richter, Alban Lendorf, Thure Lindhardt og komponist 
Andreas Bernitt arbejdede under coronanedlukningen af ren 
og skær kunstnerisk trang og tog et kraftfuldt, uortodokst livtag 
med August Strindbergs Frk. Julie på Bellevue Teatrets tomme scene. 
Det gav forhåbninger om en helt særlig, grænsebrydende og nytænkende 
version af en af verdensdramatikkens allerstørste klassikere. 
Nu er de klar til at spille Strindbergs Frk. Julie på 
Slagelse Teater. Glæd jer!

Frk. Julie
En af verdensdramatikkens allerstørste klassikere

Strindbergs klassiker

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

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
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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 2021. 

Salg af løssalgsbilletter 
Fra mandag 14. juni 2021 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
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  
forestillinger 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.
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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
50 butikker, 5 spisesteder

900 p-pladser

Vestsjællandscentret  •  VestsjællandsCentret 10, 4200 Slagelse  •  vscs.dk

NYE 
OPLEVELSER 
VENTER


