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Svendborg Teaterforening 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 samt Figaros
og Den Nye Opera. Vi har drama,
komedie, musik, cabaret og børneteater for hele familien.
På næste side kan du se hvad det
koster at komme ind til forestillingerne. Både hvis du vælger at købe
enkelte billetter eller hvis du melder
dig ind i vores forening med nedsatte
billetpriser.

Medlemsskab
Man kan melde sig ind i Svendborg
Teaterforening for 30 kr. årligt og
opnå kontante besparelser på alle
foreningens forestillinger. Som
medlem køber man 3 abonnementsforestillinger i efteråret og 3 i foråret.
Som medlem opnår man ca. 30%
rabat på abonnementsforestillingerne
i forhold til løssalgspriserne. Som
medlem kan man også opnå rabat på
flere andre forestillinger vi udbyder.
De 6 abonnementsforestillinger er
markeret i brochuren. Medlemmer
fra sidste sæson vil automatisk få
tilbud om at forny deres medlemskab og opnå samme pladser fra

gang til gang. Hvis man ikke kan
komme til en bestemt forestilling,
kan man som medlem bytte sin billet
til en anden dag uden gebyr, ved
henvendelse til:
Billet.dk på 42 29 00 00 mellem
10-13 hver mandag eller via
mail: kundeservice@billet.dk

Vi vil gerne være flere
Svendborg Teaterforening er en
gammel 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
abonnementsforestillinger. 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
mig 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

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)

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

Familieforestilling
Billetpris 250,- pr. voksen, og 50,- pr. barn.
Alle priser er inkl. billetgebyr.

Medlemsrabet
Fodbold, Fodbold, Fodbold fra Det Kongelige Teater den
7. november har vi købt som en ekstra forestilling og
som medlem kan du købe billet til abonnementspris.
Alle priser er inkl. billetgebyr.

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

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

Kørestolsplads
Der er 1 kørestolsplads i Svendborg Teater.
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.

Bar

Telefonisk bestilling på tlf. 42 29 00 00
På Svendborg Teater en time
før forestillingen.

Svendborg Teaters bar er åben for servering 1/2 time før forestillingen begynder
– her kan der også bestilles/betales for
servering til pausen.

På VisitSvendborg, Havnepladsen 2,
5700 Svendborg.

Baren i Kulturhuset med direkte adgang
fra Teateret kan også benyttes.

%

30

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

Guldfeldt støtter
de gode forestillinger
fra Svendborg Teaterforening

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

GASORLEANS

JOHNNY FRA
KANDIS TALKSHOW

DODO &
THE DODO'S

SHOWTIME

KØB BILLETTER OG SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.BFST.DK

abonnementforestilling
Svendborg Teater 5., 6. og 7. oktober 2022, kl. 19.30
Billeter Kan OGSÅ købes i løssalg

DEN POETISKE RAPTUS
- VI FEJRER HOLBERG OG 300-ÅRET FOR DANSK TEATER

Ludvig Holberg har netop udgivet det satiriske heltedigt Peter Paars, som –ifølge ham
selv – er blevet misforstået af en håbløs
anmelderstab uden humor. På teatret i Lille
Grønnegade ser den franske, flamboyante og
fremsynede teaterchef monsieur Montaigu
dog lyset i Holbergs krøllede hjerne, for han
har fået den kontroversielle idé at opføre
komedier på dansk.
Kultur for folket og komedier på dansk er
dog en åbenlys trussel mod enevælden,

men Holberg drages af teatrets frisind og
opdager snart komediens oplysende og
samfundskritiske kraft. Den poetiske raptus
er uundgåelig, og Holberg suges ind i
teatrets verden med den erotiske madame
Montaigu, bohemer, evighedsstudenter
med hang til flasken, suffløren og altmuligmanden Rasmus – alle parate til at kæmpe
for teatret og den frie tanke. Både den
stringente pietisme og røgen fra Københavns
brand kaster dog mørke skygger over de
visionære tanker i Lille Grønnegade.

FOLKETEATRET // MANUSKRIPT: Ernst Bruun Olsen // BEARBEJDELSE: Geir Sveaass, Mette Borg // INSTRUKTION: Geir Sveaass //
SCENOGRAFI: Marianne Nilsson // KOREOGRAFI: Jeanette Binderup-Schultz // MEDVIRKENDE: Anders Juul, Tom Jensen,
Karoline Brygmann, Marie Louise Wille, Jesper Riefensthal, Jeppe Marling, Niels Anders Manley, Simon Kongsted

Perlen ved
Svendborgsund
Restaurant/Terrasse
Overnatning

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

Ærlig, fremsynet og
løsningsorienteret rådgivning
- altid nøje afstemt til jeres behov,
ønsker og udfordringer.

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

abonnementforestilling
Svendborg Teater 2., 3. og 4. november 2022 kl. 19.30
BILLETter kan OGSÅ købes i løssalg

SOMMER I TYROL
Dette efterår rejser vi til de østrigske alper
til en munter Sommer i Tyrol. Her klinger de
kendte og elskede toner fra sange som Ja,
ja, ja - nu kommer jeg og Man kan jo ikke
gøre for at man har charme, mens der på
gæstgivergården ”Den Hvide Hest” hersker
en stemning af rent halløj på tyroler-hotellet. Overtjener Leopold har forelsket sig i
værtinden Josepha, som er forelsket i undertøjsfabrikanten Sülzheimer, som mest er
forelsket i sig selv, indtil han møder den
charmerende, læspende Clara. Amorinerne
flyver forvildede rundt over alpetoppene og

vikler sig ind i en tvist mellem de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Müller om,
hvorvidt den nyopfundne undertøjs-heldragt
skal knappes fortil eller bagtil. Først da
selveste kejser Franz Joseph træder til, finder
både knapper og kærlighed deres rette
plads.
Instruktør Rolf Heim har bearbejdet med en
kærlig hilsen til komedieserien Halløj på badehotellet og et skævt blik på den danske
filmversion af denne elskede, musikalske
komedie.

FOLKETEATRET // INSTRUKTION OG BEARBEJDELSE: Rolf Heim // OVERSÆTTELSE: Mogens Dam og Jens Louis Petersen // SCENOGRAFI:
Sisse Gerd Jørgensen // KOREOGRAFI: Peter Friis // MUSIK: Ralph Benatzky // LIBRETTO: Erik Charell //MUSIKALSK LEDELSE OG
ARRANGEMENT: Nikolaj Heyman og Niels Søren Hansen // KAPELMESTER: Nikolaj Heyman //MUSIKERE: Tom Bilde, Niels Søren Hansen,
Nikolaj Heyman, Søren Graversen, Jonas Munck Hansen MEDVIRKENDE: Mathias Flint, Karsten Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, Meike Bahnsen,
Troels Malling, Kristine Yde, Kristoffer Sass, Rikke Buch Bendtsen, m.fl.

Svendborg Teater 7. NOVember 2022 kl. 19.30
billetter kan købes i løssalg

FODBOLD, FODBOLD,
FODBOLD
HVAD SKER DER MED FODBOLDSPILLET OG BEGEJSTRINGEN, NÅR RIGMÆND
FRA FJERNE NATIONER PLUDSELIG BEGYNDER AT KØBE SIG IND OGSÅ I
DANSKE FODBOLDKLUBBER?
Fodbold fodbold fodbold fortæller om en
fodboldkamp og om de mennesker, der
alle er forbundet af deres store passion
for spillet. Garneret med fantasifulde
klubsange og udfordrende fantilråb følger
vi fodboldspillets mange deltagere før,
under og efter en kamp – spillere, trænere,
klubejere og ikke mindst de entusiastiske
fans.
Fodbold er en drømmefabrik, men drømmen
om det smukke spil og de store sejre udfordres af den ordinære verdens krav om
succes, indtjening og simpel overlevelse.
Hvad sker der med de mange unge spillere,
der søger lykken ude i verden i håb om

at ende hos de store klubber? Hvad sker
der med fodboldspillet og begejstringen,
når rigmænd fra fjerne nationer pludselig
begynder at købe sig ind også i danske
fodboldklubber? Og hvordan kan man spille
VM på et stadion, der har kostet utallige
immigrantarbejdere livet?
Fodbold fodbold fodbold opføres som
optakt til VM i fodbold i Qatar - en begivenhed, der har vakt stor opsigt og
diskussion og flyttet fokus fra spillet på
banen til spørgsmålet om etiske grænser,
menneskerettigheder og de kommercielle
kræfters magt over spillet.

DET KONGELIGE TEATER // MANUSKRIPT: Henrik Szklany // ISCENESÆTTELSE: Nicolei Faber //
SCENOGRAFI OG KOSTUMEDESIGN: Jonas Fly // LYSDESIGN: Mathias Hersland //
MEDVIRKENDE: Mads Rømer Brolin-Tani, Alvin Olid Bursøe, Jakob Femerling, Charlotte Fich, Ellaha Lack

Foto: Klaus Vedfeldt

ekstraforestilling

TOPS NICOLINE SKO

MØLLERGADE 5E | 5700 SVENDBORG

Vi er med når
der sker noget i
Svendborg
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 tiltag og initiativer. Alt sammen til glæde og gavn for
lokalområdet. Det er bl.a.
derfor vi siger: i dag, i morgen, i fællesskab.

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

abonnementFORESTILLNG
Svendborg Teater 23., 24. og 25. november 2022
BILLETter kan OGSÅ købes i løssalg

IN THE AIR TONIGHT
EN STÆRK HYLDEST TIL PHIL COLLINS
Velkommen til vores festfyrværkeri af en
hyldest til én af de største og mest succesfulde kunstnere i musikhistorien, nemlig
Phil Collins.
IN THE AIR TONIGHT er en medrivende og
nærværende musikalsk hyldest om Phil
Collins’ liv med op- og nedture, sygdom og
succes. Musikalsk vil IN THE AIR TONIGHT
spænde over 50 år fra de tidlige hits med
Genesis til de sene hits fra musicalen Tarzan.

De færreste ved, at som teenager havde
Phil Collins succes,som skuespiller. Men da
gruppen Genesis søgte en trommeslager i
1970 tog han udfordringen op og fik jobbet.
Fem år senere blev han også gruppens
forsanger, da Peter Gabriel forlod Genesis.
I 1980 forsøgte han sig som solist og fik et
verdenshit med sangen In The Air Tonight.
Og resten er - historie.

MUSICALDANMARK // INSTRUKTØR: Rikke Lillevang // MUSIK & TEKST: Phil Collins m.fl. //
DRAMATURGI: Michael Bentholm // KAPELMESTER: Niels Rahbech // MEDVIRKENDE: Syv professionelle sangere og
musikere, bl.a. Jonas Rasmussen, LeneNørrelykke og Anne Kraglund

- Ønsker dig en god teateroplevelse
Løvholmen 13, 5700 Svendborg, Tlf. 63 21 20 14
www.cjc.dk

www.skræps.dk

Vognmand

Familie-Jule-kabaret

( illustration) nissepige: Nadia Staldgaard.

Svendborg Teater: 8/12 (Lillepremiere) og 9/12 (Gallapremiere)
begge dage kl 19.00
Lørdag 10/12, kl. 13.30 og 16.30, Søndag 11/12, kl 14.00

Billetter:
Billet.dk

SVENDBORG FRITIDSTEATER, SÆSON 45 OG
JULEKABARETEN ”200 GRAM JULEKNAS” PRÆSENTERER

NØDDEKNÆKKEREN
EFTER E.T.A. HOFFMANNS EVENTYR

Vi møder igen de to jule-familier Nissens i
fyrtårnet på Tårnø og borgmesterens i Lilleby. Opfinder Nissen har opfundet et kosttilskud , der styrker fantasi og juleglæde.
Det har bragt den julehadende Borgmester i
julestemning. På Tårnø har Nissens mor Fru
Paprika et skrøne-skab, hvor alle eventyr og
deres fortællere kan bo. Julen 2022 nærmer
sig og Nissens kosttilskud er blevet verdensberømt. Den succes er steget rare Nissen til hovedet. Eventyrerne og musikken
har forladt tårnø, og Nissen har så opfundet
kolde mekaniske erstatninger.

Børnene og Nissens mor, Fru Paprika finder det sidste eventyr, den lille pige Marie
og hendes Nøddeknækkerdukke. Hendes
fars eventyr blev genfortalt og gjort til
ballet. Hun mangler at få fortalt det rigtige
eventyr. Fru Paprika og børnene beslutter,
at spille hendes historie og dermed bringe
julen og eventyret tilbage. Alle forvandles
til figurerne i Nøddeknækkeren. Historien er
rammen om sange af Kirsten Lockhart og
Marianne Kjær. Rundt om dette juleteater
i jule- teatret synges kendte julesange ved
Lisa Freeman og koret ExDjazz.

SVENDBORG FRITIDSTEATER (LARS BO TEATRET)//
IDÉ: Per Lundsgaard og Bettina Vandsø Hanson // ISCENESÆTTELSE: Marianne Kjær //
KAPELMESTER: Asbjørn Larsen Kamban // FORESTILLINGSLEDER: Clemens William Fischer //
MEDVIRKENDE: Børn og voksne fra fritidsteatrets juleensemble

Gør jeres aften fuldendt
på Best Western Plus Hotel Svendborg

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.

HUSK

at bestille bord
– så byder vi på kaffe

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

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

abonnementforestilling
Svendborg Teater 25., 26. og 27. januar 2023 kl. 19.30
BILLETter kan OGSÅ købes i løssalg

EKS-MÆND
SKU’ VI SE AT KOMME VIDERE?

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! ... for det var
ham, der Iøb med din kone!
En humoristisk fortælling om to mænds
rejse gennem Europa på slidte dæk og
halvtom tank. De to har absolut intet til
fælles...på nær: Rygproblemer, manglende
stedsans, en eks-kone og en tætpakket
midtvejskrise i bagagen.

Med deres helt særlige humoristiske timing
og figurtegning fortsætter Niels Ellegaard
og Henrik Lykkegaard deres succesfulde
parløb på Folketeatret. Denne gang i en nyskrevet road comedy om afveje og omveje,
sandheder og løgne.
Eks-mænd sætter den fraskilte mand i
midtvejskrise under lup.

FOLKETEATRET // MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: René Vase og Jannik Fuglsang // SCENOGRAFI: Kirsten Brink //
MEDVIRKENDE: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard

GOD FORNØJELSE
MED FORESTILLINGEN

abonnementFORESTILLNG

WWW.JELLEBO.DK

Denne annonce er trykt på Novatech Matt 130 g.

Ryttermarken 17B
5700 Svendborg

Tlf. 70 10 12 13
stepprintpower.dk

VI SÆTTER

TRYK PÅ
KULTURLIVET

familieforestilling
Svendborg Teater 22. februar 2023 kl. 18.00
billetter kan købes i løssalg

ROBIN HOOD
EVENTYR I SHERWOOD

Folketeatrets Robin Hood 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 og
en ærlig harme over social ulighed på spil i Robin
Hood, og mange af de elskede figurer og scener,
som vi husker, er også med: Den ikke helt fromme broder Tuck, den stærke lille John, som er
mester i stokkekamp, sheriffen af Nottingham,
som aldrig har held med at fange Robin, den

grådige prins John, som misbruger sit job som
vikar for sin bror, kong Richard og ikke mindst
lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en
bueskydningskonkurrence.
Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne
omkring denne kække bande slår mindst lige så
godt fra sig som mændene, som de er overlegne
i både kløgt, mod og bueskydning. Vi oplever
Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til
bevidst, ung mand, der tager ansvar for at ændre
samfundets uretfærdigheder.

FOLKETEATRET // MANUSKRIPT: Ken Ludwig // OVERSÆTTELSE: Henrik Lykkegaard // INSTRUKTION: Frede Gulbrandsen //
SCENOGRAFI: Julie Forchhammer KOREOGRAFI: Sofie Akerø // STUNTKOREOGRAF: Søren Poppel // KOMPONISTER OG MUSIKERE:
Jullie Hjetland, Kirstine Lindemann, Hans Find Møller // MEDVIRKENDE: Christopher Læssø, Emilie Rasmussen, Jesper Riefensthal,
Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe Fletting, Jon Lange, Morten Christensen, Magnus Bruun

”Jewellery has the power to be the one little thing that makes you feel unique”

YDFYN

Elizabeth Taylor

ekstraforestilling
Svendborg Teater 7. februar 2023 kl. 19.30
billetter kan købes i løssalg

LIVET ER EN
MORGENGAVE
EN HALFDAN RASMUSSEN-CABARET
En mand sidder i sin have og nyder tilværelsen…eller…nu er nyder jo så stærkt et
udtryk…Men han sidder der i hvert fald…lidt
endnu…forhåbentligt…

rim og erindringer om det tyvende århundrede, fortælles en eksistentialistisk historie
om et mandeliv med både glæder, sorger,
svigt og trofasthed – og familiebånd.

Hvordan endte han i denne have og hvor
længe har han egentlig siddet der – og
hvorfor er det lige den have, han sidder i?

På scenen ses Jesper Asholt som Den Danske Mand – akkompagneret af komponisten, kapelmesteren og pianisten Morten
Wedendahl & bassisten og arrangøren Elo
Lindhardsen.

Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussen
mangfoldighed af digte, Tosserier, børne-

CAFE LIVA// MANUSKRIPT: Jesper Asholt // KOMPONIST: Morten Wedendahl // ARRANGØR: Elo Lindhardsen //
SKUESPILLER: Jesper Asholt

Svendborg Teater 8., 9. og 10. MARts 2023 kl. 19.30
billetter kan også købes i løssalg

HELE DANMARKS
GRETHE (SØNCK)
EN MUSIKALSK PORTRÆTFORESTILLING OM GRETHE SØNCK
Mange mindes nok Grethe Sønck fra hendes
første store musikalske succes fra 1960
om den svigefulde Klaus Jørgen. Flere
husker hende sikkert fra 80’ernes populære tv-underholdningsprogram Gæt og
grimasser, hvor hun med usvigelig sikkerhed måtte ned på alle fire og kravle rundt
på gulvet. Og hun gjorde det igen og igen.
Og igen. Og altid med overskud, varme
og venlighed. For sådan husker vi Hele Danmarks Grethe. Smilende, slagfærdig og
sjov og med en sangstemme, der mestrede
både jazz, popmusik og revy. For det var
ikke mindst på de danske revyscener, hun
høstede store succeser. Særligt i Nykøbing
Falster Revyen og i Cirkusrevyen.

At alt dog ikke var lutter lykke
og idyl, lagde hun ikke skjul på.
Hendes ægteskab med Sejr
Volmer-Sørensen var stormfuldt.
Han blev hendes skæbne og fik
stor indflydelse på hendes
karriere. På godt og ondt. Men
var det de valg, hun selv ville
have truffet? Og hvad gemte
der sig mon bag hendes
venlige og imødekommende
smil? Med forestillingen
Hele Danmarks Grethe fortæller
vi historien om en af vores mest
afholdte kunstnere.

FOLKETEATRET // MANUSKRIPT: Jesper Malmose // INSTRUKTION: Ina-Miriam Rosenbaum //
SCENOGRAFI: Søren Glad // KAPELMESTER: Jens Krøyer // MEDVIRKENDE: Pernille Schrøder,
Karsten Jansfort, Kristian Boland, Charlotte Guldberg, Jens Krøyer

ABONNEMENTforestilling

Vi samarbejder kun med de
bedste brands:

G EOR G JENS EN
R O COP ENHAG EN
DU LONG F I NE JEW ELLERY
AAGAAR D
BY BI EHL
S CR OU P LES
MANNES T EN
P ER NI LLE CORY DON
CHR I S T I NA JEW ELRY
S I F JAKOBS
NOR DG R EEN U R E
F ES T I NA OG JAG U AR U R E
LACOS T E U R E

AUTORISERET FORHANDLER AF
OLE LYNGGAARD COPENHAGEN
Eneste sted på Sydfyn

MØLLERGADE 7 • 5700 SVENDBORG • Tlf. 62 21 06 83

Møllergade 7 · 5700 Svendborg www.guldsmed-lauridsen.dk
· Tlf. 62 21 06 83 · www.guldsmed-lauridsen.dk
Bestil varer fra webshoppen og få sendt fragtfrit

ABONNEMENTforestilling
Svendborg Teater 29., 30. og 31. marts 2023 kl. 19.30
billetter kan også købes i løssalg

DE 3 MUSKETERER
ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN .... OG TRE FOR EN TIER
Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle helte. Alexandre
Dumas’ klassiske fortælling ”De tre Musketerer” rummer det hele.

Figaros og Den Ny Operas opdaterede
udgave af ”De tre Musketerer” tilsættes
kendte hits fra opera, operette og musical
og krydres med masser af komik.

De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske elitesoldater ”with a license
to kill”, opdager et ondskabsfuldt komplot,
der skal vælte den franske trone. De tager
den unge D’Artagnan under deres vinger,
og sammen kaster de fire helte sig ud i
kampen for at afsløre komplottet og redde
ikke bare den franske trone og Dronning
Annas ære og ægteskab, men hele Europas
fremtid.

FIGAROS OG DEN NY OPERA // MANUSKRIPT: Kjærulff, Dueholm og Jensen usædvanligt frit efter Dumas //
INSTRUKTION OG MEDVIRKENDE: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen //
KOSTUMER: Nathalie Meldgaard // SCENOGRAFI: Hans Dueholm // MUSIKALSK LEDELSE: Allan Dahl Hansen

SVENDBORG
TEATERFORENING
c/o Guldsmed Lauridsen
Møllergade 7
5700 Svendborg

%

30

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

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

WWW.SVENDBORGTEATERFORENING.DK

