
LÆS MERE PÅ SVENDBORGTEATERFORENING.DK

S v e n d b o r g

TEATERFORENING

21-22

Tour de Chambre

Rotter på loftet

Oh happy day

bedrag

Maddiker

candle in the wind

Lods Hans

Pippi Langstrømpe  

2 på tur

100 gram juleknas

20



V e l ko m m e n 

I SVENDBORG  
TEATERFORENING

 
Svendborg Teaterforening har i mere end 50 år inviteret til teater, musik, komik m.m. 

Og vi er nu klar til en ny sæson med spændende og alsidige forestillinger på Svendborgs 

smukke gamle teater. Alle kan købe billet til de enkelte teaterforestillinger,  

musikforestillinger m.m., som er omtalt her i brochuren.  

Det er også muligt at blive medlem af foreningen, og opnå forskellige fordele.

I år har vi forestillinger fra Det 
Kongelige Teater, Folketeatret, Cafe 
Liva, Musical Danmark og det lokale 
Live Concept. Vi har drama, komedie, 
musik, cabaret og børneteater m.m. 
På næste side kan du se hvad det 
koster, både hvis du vælger at købe 
enkelte billetter eller hvis du melder 
dig ind i vores forening med nedsatte 
billetpriser. 
 
Medlemsskab
Du kan melde dig ind i Svendborg 
Teaterforening for 30 kr. årligt, og 
opnå kontante besparelser på alle for-
eningens forestillinger. Som medlem 
køber du 3 abonnementsforestillinger 
i efteråret og 3 i foråret. I denne 
sæson er det dog ændret lidt, så der 
er 2 forestillinger i efteråret 2021 og 
4 forestillinger i foråret 2022. Som 
medlem opnår du ca. 30% rabat på 
abonnementsforestillingerne i for-
hold til løssalgspriserne. Som noget 
nyt, kan du som medlem, opnå rabat 
på flere andre forestillinger som vi 
også udbyder.  

De 6 abonnementsforestillinger er 
markeret i brochuren. Medlemmer 
fra sidste sæson vil automatisk 

få tilbud om at forny deres med-
lemskab, og opnå samme pladser 
fra gang til gang. Hvis du ikke kan 
komme til en bestemt forestilling, 
kan du som medlem bytte din billet 
til en anden dag uden gebyr, ved 
henvendelse til:  
Billet.dk på 42 29 00 00 mellem 10-13 
eller mail: kundeservice@billet.dk.

Vi vil gerne være flere
Svendborg Teaterforening er en gam-
mel forening, men vi vil gerne bestå 
mange år endnu. Vi er en af de få 
teaterforeninger i Danmark, som har 
så fin opbakning, at vi kan spille tre 
dage i træk med alle vores abonne-
mentsforestillinger. Men det kræver, 
at vi har stor medlemsopbakning. 
Derfor vil vi så gerne have dig som 
medlem. Du kan melde dig ind ved 
at bruge blanketten på bagsiden af 
denne brochure eller sende en mail 
til Billet.dk, se næste side. Har du 
spørgsmål kan du skrive til mig, se 
nedenfor. 

På gensyn i Svendborg Teater
– underholdning med indhold 
Jens Christian Møller, Formand,  
Svendborg Teaterforening

Svendborg  Teaterforening, c/o Guldsmed Lauridsen, Møllergade 7, 5700 Svendborg, 
svendborgteaterforening.dk, formanden@svendborgteaterforening.dk
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Kørestolsplads
Der er 1 kørestolsplads i Svendborg Teater 
på række 8, plads 25.  
Pladsen kan bestilles ved henvendelse til 
kundeservice på tlf. 42 29 00 00. 

Bemærk du kan ikke få en kørestol med 
ind på Svendborg Teater, medmindre du 
har billet til kørestolspladsen. 
Der må ikke placeres kørestole andre 
steder i teatret, og din kørestol vil blive 
afvist i indgangen, hvis du ikke har billet 
til kørestolspladsen.

Billetsalg
Billetter i løssalg kan købes følgende 
steder: 
Online på www.billet.dk
(enten som  Print-selv eller leveret  
med post)

Telefonisk bestilling på tlf. 42 29 00 00
På Svendborg Teater en time  
før forestillingen.
 
På VisitSvendborg, Havnepladsen 2,  
5700 Svendborg.

Bar
Svendborg Teaters bar er åben for  
servering 1/2 time før forestillingen  
begynder – her kan der også bestilles/
betales for servering til pausen.  
 
Baren i Kulturhuset med direkte adgang 
fra Teateret kan også benyttes.

Svendborg Teaterforenings billetpriser
Løssalg: A. plads 270,- B. plads 230,- C. plads 150,-
Abb. A. plads 195,-  B. plads 160,- C. plads 100,-
Unge u 25 A. plads 100,- B. plads 100,- C. plads 100,-
(A: Pladser i salen, B: Pladser og C:pladser 1. og 2. balkon)
 
Familieforestilling
Billetpris kr. 160,- pr person.
Børneforestilling kr. 120,- pr. person
Alle priser er inkl. billetgebyr.

Medlemsrabet
Til ”To på Tur”, kan du som medlem købe billet  
til abonnementspris. 

Vi passer på dig
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Svendborg 
Teaterforening, og vi kan næsten ikke vente til, at vores 
sal på Svendborg Teater igen skal summe af stemmer 
og forventning. Vi har været igennem en tid med re-
striktioner og aflysninger pga. Covid19, men vi håber at 
tingene nu er ved at blive normaliseret.  
 
Vi vil til hver en tid følge gældende restriktioner, og 
skulle vi igen måtte ændre på faste siddepladser eller der 
vil forekomme andre ændringer end du er vant til, vil vi 
naturligvis melde dette ud. Det gør vi både på mail og 
på Facebook. Vi vil gøre alt for at passe på dig og forsøge 
at give vores gæster den allerbedste oplevelse.

Medlemskab
Ønskes du medlemskab kan det ske ved  
henvendelse til billet.dk på
kundeservice@billet.dk  
eller tlf. 42 29 00 00

FACEBOOK
Det er altid en god ide, at følge os på Facebook, så får du 
hurtigt info om kommende forestillinger, ændringer mm.

30  
% Køb medlemsskab af 

Svendborg Teaterforening 
og spar 30%  
på teaterbilletterne og få din egen faste plads



TOPS NICOLINE SKO 
MØLLERGADE 5E | 5700 SVENDBORG

KØB BILLETTER OG LÆS MERE PÅ WWW.BFST.DK

Holm og Møldrup Things we do for loveSitterLis Sørensen

S. GULDFELDT NIELSEN A/S · SIVMOSEVÆNGET 4 · 5260 ODENSE S · TLF. 6612 1834 · GULDFELDT.DK

Guldfeldt støtter  
de gode forestillinger 
fra Svendborg Teaterforening



TOPS NICOLINE SKO 
MØLLERGADE 5E | 5700 SVENDBORG

2 PÅ TUR

Peter Schrøder og Kurt Ravn spiller to ældre 
herrer, som nægter at give op, selvom det 
egentlig er for sent. De er indlagt på hospi-
talet med hver sin terminale sygdom. Der er 
de dog ikke længe, før de beslutter sig for, 
at de ikke bare vil ligge og vente på døden. 
Med dropstativ og iklædt pyjamas stiller de 
sig op ved den nærmeste landevej og blaffer; 
klar til nye – sidste – eventyr.

På deres vej møder de mange forskellige 
mennesker, som påvirker retning og udfald 
på deres lille udflugt: Da de møder en gravid 
kvinde, hvis kæreste har forladt hende, 
sætter de sig for at finde ham. Men dét de 
ender med at finde, er en voksen datter, 
der griber muligheden for at lære sin far at 
kende.

Svendborg Teater 4. okt. 2021, kl. 19.30
Billeter Kan købes i løssalg

FOLKETEATRET // ISCENESÆTTELSE:  Geir Sveaass // SCENOGRAFI: Marianne Nilsson // 
OVERSÆTTELSE: Ninette Mulvad, Geir Sveaass // 

MEDVIRKENDE: Kurt Ravn, Peter Schrøder, Paw Henriksen, Kristine Yde

E K S T R A F O R E S T I L L N G

MORSOM OG RØRENDE KOMEDIE OM EN AFSKEDSTUR MED MANÉR.  
2 PÅ TUR, MED ORIGINALTITLEN MOINS 2, BLEV I 2006 NOMINERET TIL MOLIÉRE-PRISEN  

SOM ÅRETS BEDSTE FRANSKE DRAMATIK. 

KØB BILLETTER OG LÆS MERE PÅ WWW.BFST.DK

Holm og Møldrup Things we do for loveSitterLis Sørensen

S. GULDFELDT NIELSEN A/S · SIVMOSEVÆNGET 4 · 5260 ODENSE S · TLF. 6612 1834 · GULDFELDT.DK



Perlen ved 
Svendborgsund

 
Restaurant/Terrasse 

Overnatning

Strandgade 5, Tåsinge  .  5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 54 12  .  mail@hoteltroense.dk
www.hoteltroense.dk

Abildvej 5 B, 1. th.   ·   5700 Svendborg   ·   ngc@ngchristensen.dk   ·   Telefon 62 21 79 00   ·   www.ngchristensen.dk

Ærlig, fremsynet og 
løsningsorienteret rådgivning

- altid nøje afstemt til jeres behov, 
ønsker og udfordringer.



LODS HANS

Kongeriget med det fine slot er ved at 
drukne i skrald, og den skønne prinsesse 
har lovet at gifte sig med dén, der kan løse 
problemet. 

Forestillingen ’Lods Hans’ er en fræk og 
moderne omskrivning af H.C. Andersens 
eventyr om Klods Hans. Temaet er stadig, 
hvordan det renhjertede og ægte i sidste 
ende altid sejrer over det tillærte og selvop-

tagede. Musikken møder her scenekunsten 
på genbrugsstationen og skaber et kunst-
nerisk eksperiment, som viser publikum, 
hvordan og hvorfor man skal sortere sit 
skrald. Forestillingen er en fornyelse i en 
tid, hvor miljø og bæredygtighed er på alles 
læber. Med en legende tilgang, smittende 
humor og publikums medvirken bliver fore-
stillingen nærværende, og klimaudfordringen 
formidles i børnehøjde.

Svendborg Teater 20. okt. 2021 kl. 15.00
BILLETter kan købes i løssalg

HEARTBEAT GROUP & LIVECONCEPT //  INSTRUKTION: Carsten Friis  //  
MEDVIRKENDE: Søren Monberg, Niels Kløvedal og Morten Monberg

B Ø R N E f o r e s t i l l i n g

EN LEVENDE MUSIKFORESTILLING, DER GØR AFFALDSSORTERING  
TIL ET EVENTYR FOR BØRN



TOUR DE CHAMBRE

Svendborg Teater 3. og 4. NOV. 2021 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

DET KONGELIGE TEATER// ISCENESÆTTELSE: Sigrid Strøm Reibo // SCENOGRAFI  
OG KOSTUMEDESIGN: Astrid Lynge Ottosen  // DRAMATISERING: Tine Høeg //  

MEDVIRKENDE: Olivia Joof, Fanny Louise Bernth, Mathias Rahbæk Skov,  
Mikkel Becker Hilgart, Karen-Lise Mynster og musiker Siv Øyunn Kjenstad 

Asta er forfatter. Hun skriver på sin anden 
roman, men hun kan ikke få hul på den. 
Igennem skriften og erindringen, føres vi 
frem og tilbage mellem Astas spæde ung-
dom fuld af tvivl og hendes tredje ungdom 
i 30erne, hvor hun alene og kejtet forsøger 
at finde sig til rette i en verden af voksne. 
Asta står stille, imens uret tikker, og tiden 
bliver ved med at gå.

Da Asta får en invitation til en mindehøj-
tidelighed, vælter minderne om hendes 
gamle kollegie frem, om dengang Asta var 
hemmeligt forelsket i sin bedste veninde 
Mais kæreste, August. Asta starter forfra 
på sin roman. Alene med sin tekst skriver 
Asta sig tilbage ind i de pirrende varme og 

forbudte følelser, skammen  
over at bedrage Mai og  
sorgen over Augusts  
pludselige død. Det hele  
begynder at komme tæt på  
igen. Venskabet med Mai, der  
både har barn og forliste kærligheds- 
forhold i bagagen, er Astas eneste anker 
i virkeligheden. Nu ligger Astas færdige, 
altudleverende selvportræt som en bombe 
under deres venskab.

Husinstruktør Sigrid Strøm Reibo sætter 
Tine Høegs humoristiske og poetisk  
legende ord på scenen sammen med et 
stærkt hold skuespillere.

- BLIV FORFØRT AF TINE HØEGS TANKEVÆKKENDE OG MORSOMME  
FORTÆLLING OM VENSKAB, FORELSKELSE OG BEGÆR.

Efter romanen Tour de Chambre af Tine Høegh
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A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g



Teateraften i Svendborg 
Vi vil gerne være med til, at jeres aften i Svendborg  
Teater bliver en uforglemmelig aften. 

Om I vælger at besøge os før forestillingen og nyde  
en dejlig middag, eller i kigger forbi efter forestillingen  
til et glas vin med ”After Theater snacks”, så er I  
meget velkomne.

Når I forudbestiller på telefon 6217 6203,  
byder vi på kaffe før eller efter forestillingen.

Se alle vores gode tilbud på vores hjemmeside: 
www.hotelsvendborg.dk

 Gør jeres aften fuldendt
på Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1      5700 Svendborg      Tlf. 6221 1700      
booking@hotel-svendborg.dk      www.hotelsvendborg.dk

HUSK
at bestille bord

– så byder vi på kaffe



PIPPI 
LANGSTRØMPE

„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 An-
nika, 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, for det blev der 
ikke lige tid til, mens hun sejlede rundt på 

de syv have sammen med sin far, Kaptajn 
Langstrømpe. Men Pippi lader sig heldigvis 
ikke begrænse, for hvordan kan man vide, 
hvad man kan, hvis man aldrig har prøvet 
det!

Astrid Lindgrens fortællinger om Pippi 
Langstrømpe, skabt i 1945, er kendt og 
elsket i hele verden blandt mange genera-
tioner, og den vidunderlige Pippi er stadig 
mange børns heltinde.

Svendborg Teater 17. og 18. nov. 2021 kl. 18.00 
billetter kan købes i løssalg

FOLKETEATRET// INSTRUKTØR: Birgitte Næss-Schmidt // OVERSÆTTELSE: Ninette Mulvad // 
SCENOGRAFI: Benjamin La Cour // KAPELMESTER Anders Ortman // MEDVIRKENDE: Anne Laybourn,  

Siw Ulrikke Maibom, Jacob Weble Ulrik Windfeldt-Schmidt, m.fl.

FA M I L I E f o r e s t i l l i n g

Teateraften i Svendborg 
Vi vil gerne være med til, at jeres aften i Svendborg  
Teater bliver en uforglemmelig aften. 

Om I vælger at besøge os før forestillingen og nyde  
en dejlig middag, eller i kigger forbi efter forestillingen  
til et glas vin med ”After Theater snacks”, så er I  
meget velkomne.

Når I forudbestiller på telefon 6217 6203,  
byder vi på kaffe før eller efter forestillingen.

Se alle vores gode tilbud på vores hjemmeside: 
www.hotelsvendborg.dk

 Gør jeres aften fuldendt
på Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1      5700 Svendborg      Tlf. 6221 1700      
booking@hotel-svendborg.dk      www.hotelsvendborg.dk

HUSK
at bestille bord

– så byder vi på kaffe



Vi er med når
der sker noget i 

Svendborg

Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700  Svendborg • tlf. 62 21 33 22 • www.fynskebank.dk

I Fynske Bank vil vi gerne 
være med til at gøre vores 
område til et dejligt sted 
at bo.

Sidste år donerede vi f.eks. 
15 mio. kr. via Fonden for 
Fynske Bank til lokale tilt-
ag og initiativer. Alt sam-
men til glæde og gavn for 
lokalområdet. Det er bl.a. 
derfor vi siger: i dag, i mor-
gen, i fællesskab.



ROTTER PÅ 
LOFTET

Cafe Liva sender atter en julecabaret på 
turné og holdet er det samme, som den 
store turne-succés i 2018 – nemlig Karsten 
Jansfort, Jacob Morild, Thomas Pakula og 
Morten Wedendahl. 

Livas årlige Julecabaret har ry og tradi-
tion for at være én af landets skarpeste 
satiriske termometre for Rigets tilstand 
– og især på den tid af året, hvor dansker-
nes både værste og bedste sider luftes i 

tvangssamvær med én af menneskehedens 
mest skræmmende institutioner; nemlig 
Familien. Midt i pandemi- og krænketi-
der, politisk indblanding i medierne og en 
klima-debat, som alle har et ord at skulle 
have sagt om, men nærmest ingen indsats 
for at forbedre; Dér står noget så politisk 
ukorrekt som fire granvoksne mænd og 
vil osse have et ord indført…eller bare et 
bogstav…eller en lyd..ét eller andet vil de 
ihverfald have indført!

Svendborg Teater 24., 25. og 26. nov. 2021 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

CAFE LIVA //  
MEDVIRKENDE: Karsten Jansfort, Jacob Morild, Thomas Pakula og Morten Wedendahl.

A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g



Vognmand

www.skræps.dk

- Ønsker dig en god teateroplevelse

Løvholmen 13, 5700 Svendborg, Tlf. 63 21 20 14
www.cjc.dk



Familien Nissen bor i øhavet ved LILLEBY 
på den lille ø TÅRNØ, i et fyrtårn og eneste 
forbindelse til øen er en smakkejolle. Bed-
steforældre, forældre og børn lever et liv, 
med hjemmeundervisning, nærvær og tra-
ditioner uden mobiler og skærme.  
Bedsterne har endda et eventyrligt skrøne- 
skab, hvor folk og figurer fra eventyr og 
fortid lever.  
Anderledes er der i den fortravlede LILLE-
BY, hvor selv gode eventyr og historier slet-
tes efter et døgn. Her bor den fortravlede 

borgmester, hans kone, forældre og børn. 
Det er juleaften og presset af koner og 
børn,  mødes Hr. Nissen og Hr. Borgmester  
modvilligt i en butik med ens julemandstøj. 
Ved et tilfælde eller julens magi kommer de 
to til at opleve den andens jul. Julens ægte 
budskab, forståelse for andre kulturer kom-
mer i spil.

Svendborg får for første gang en julefami-
liekabaret med det bedste fra sydfynske 
komponister og eventyrfortællere.

Svendborg Teater tors. 9. &  fre.10. dec. 2021, kl. 19.00, 
Lør.11. dec. kl. 14.00 og 17.00, Søn. 12. dec. kl. 14.00

- DET VIL VÆRE MULIGT AT SPISE FØR DE TO AFTENFORESTILLINGER I BORGERFORENINGEN.

  

SVENDBORG FRITIDSTEATER (LARS BO TEATRET)//  
IDÉ, TEKST, ISCENESÆTTELSE: Marianne Kjær // KOMPONIST: Kirsten Margrete (Lockhart) // KAPELMESTER: 
Asbjørn Larsen Kamban med sine musikere // MEDVIRKENDE: Børn og voksne fra fritidsteatrets juleensemble // 

FORESTILLINGSLEDER: Claudi Magnussen

J u l e fa m i l i e k a b a r e t e n

I ET NYT EVENTYR MED EN SNES SANGE, KENDTE SOM NYE JULESANGE, FØLGER VI TO FAMILIER

100 GRAM JULEKNAS
(FAMILIEBLANDINGEN)

( illustration) Plakat: Nadia Staldgaard.  

Billetter:

Billet.dk
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Denne annonce er trykt på Novatech Matt 130 g.
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GOD FORNØJELSE  
MED FORESTILLINGEN

WWW.JELLEBO.DK



OH HAPPY DAY
Oh Happy Day er en varm og humoristisk for-
tælling om sang, som forløser og får kulør, da 
gospelsangen holder sit indtog i den stilleståen-
de landsby. Især ruskes der godt og grundigt op 
i Hannah, som står midt i livet og 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. Men da Hannah og Grethe 
oplever en koncert med et stort, berømt go-
spelkor, vækkes kvindernes lyst til selv at synge 
gospel. Ved skæbnens tilsnigelse er Hannah 

skyld i en trafikulykke, der sender gospelkorets 
karismatiske leder, Jackson, på hospitalet. Her 
opsøges han af den brødebetyngede Hannah og 
den foretagsomme Grethe, der beder ham hjæl-
pe med at sætte fut i deres lille kirkekor. 

Glæd jer til at opleve Marie Mondrup og Ulla Vej-
by som veninderne Hannah og Grethe samt Chri-
stopher Læssø som Jackson, der er så friskt et 
pust i landsbyens andedam, at han vækker både 
gejst og gnidninger blandt den lille korgruppe og 
deres familier.

Svendborg Teater 26., 27. og 28. jan. 2022 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

FOLKETEATRET // BEARBEJDELSE: Rolf Heim og Ninette Mulvad  // INSTRUKTØR: Rolf Heim //  
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.

A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g

KÆRLIGHED, KOMEDIE OG SANG VÆVES SAMMEN PÅ SKØNNESTE VIS I DENNE  
TEATERVERSION AF FILMEN OH HAPPY DAY FRA 2004.

Denne annonce er trykt på Novatech Matt 130 g.
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”Jewellery has the power to be the one little 
thing that makes you feel unique”    

Elizabeth Taylor



BEDRAG

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.

Svendborg Teater 23., 24. og 25. feb. 2022 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

FOLKETEATRET// INSTRUKTØR: Maria Vinterberg  //  
OVERSÆTTELSE: Line Knutzon // SCENOGRAFI: Marianne Nilsson  //  

MEDVIRKENDE: Anette Støvelbæk, Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard, m.fl.

A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g

I PINTERS BERØMTE TREKANTSDRAMA ER NETTET AF LØGNE VÆVET TÆT  
OMKRING DE TRE VENNER OG ELSKENDE, 



MADDIKER

Svendborg Teater 23., 24. og 25. MAR. 2022 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

Det er ikke lutter lagkage alt sammen. 
Man kan f.eks. roligt forlade en fest som 
den første. Der sker ikke en skid. Og hvis 
man kunne finde på at bevæge sig ud på 
dansegulvet og bevæge sig med stive 
lemmer til musikken, så kommer de løf-
tede mormorarme hurtigt ind til kroppen 
igen, når de unge smiler og ler opmuntren-
de til én. 

 
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.

DET ER IKKE LET AT BLIVE GAMMEL, MEN ALTERNATIVET ER VÆRRE

FOLKETEATRET//   
INSTRUKTØR: Madeleine Røn Juul  // SCENOGRAFI: Gøje Rostrup //  

MEDVIRKENDE: Bodel Jørgensen, Rikke Wölck, Jannie Faurschou



A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g



Nye kræfter på 
Spar Nord-holdet
Peter Teilgaard er vores nye erhvervskundechef, 
og han er ekspert i skræddersyede løsninger 
tilpasset din virksomhed.

Book et møde på 63 10 15 45 og hør,  
hvad Peter kan gøre for din virksomhed.
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CANDLE IN THE WIND
I dag har vi en tendens til, at huske 70’erne 
som et årti. hvor der var koldt hele tiden 
og hvor der var oliekrise og bilfrie søndage. 
Vi glemmer dog, at det også var et årti, 
hvor alt tilsyneladende kunne lade sig gøre. 
Mennesket landede f.eks. på månen gen-
tagne gange, hvilket er noget vi sidenhen 
ikke har kunne gøre. Og alle, unge som ældre, 
skulle pludselig lære at danse disco!

En rødglødende hyldest til de fantastiske 
musiknumre, som alle var stærkt influeret 
af de begivenheder, som foregik i løbet 

af dette mangfoldige årti. Der vil være 
uimodståelige indslag fra både Bee Gees og 
ABBA men teaterkoncerten vil også finde 
modsætningerne i Stairways To Heaven og 
High-way To Hell i kombination med ever-
greens fra Queen, Electric Light Orchestra, 
David Bowie og naturligvis Elton John’s 
ikoniske titelnummer. I alt vil vi sætte ild til 
over 30 klassiske hits.

Og mon ikke der også sniger sig noget Gasolin 
og Shu-Bi-Dua ind i CANDLE IN THE WIND? 

Svendborg Teater 6., 7. og 8. apr. 2022 kl. 19.30 
billetter kan også købes i løssalg

MUSICAL DANMARK // KAPELMESTER:  Niels Rahbech // TEKST & MUSIK: Diverse kunstnere// 
DRAMATISERET: Michael Bentholm & Peter Friis // 

MEDVIRKENDE: LET IT ROCK vil få otte professionelle sangere og musikere på scenen

EN BRÆNDENDE HYLDEST TIL 70’ERNE

A B O N N E M E N T f o r e s t i l l i n g



SVENDBORG 
TEATERFORENING
c/o Guldsmed Lauridsen
Møllergade 7
5700 Svendborg

Navn:

Adresse:

Telefonnr.:

E-mail:

Antal personer:

Ugedag  -  onsdag  -  torsdag  -  fredag 
(Svendborg Teaterforenings forestillinger)

Send din tilmelding til Svendborg Teaterforening, c/o Guldsmed Lauridsen,  

Møllergade 7, 5700 Svendborg - eller mail: kundeservice@billet.dk  

 - eller kontakt Billet.dk på tlf. 42 29 00 00.

* læs vedr. faste pladser side 3

30  
%
Køb medlemsskab af 
Svendborg Teaterforening 
og spar 30%  
på teaterbilletterne og få din egen faste plads

WWW.SVENDBORGTEATERFORENING.DK


