
Sæson 
2019-2020



Billetter købes på:
Billetter købes på
himmerlandsbilletten.dk,
bibliotekerne i Vesthimmerland
eller i ALFA. 

Meld dig ind i Vesthimmerlands 
Teaterforening på vesthimmerland-
steaterforening.dk/medlemskab og 
få rabat på billetten.

Medlemmer af Mariagerfjord 
Teaterkreds og kortholdere til Him-
merlands Teater kan købe billet til 
medlemspris.

Vesthimmerlands Teaterforening er støttet af

Nyd en teatermenu 
før forestillingen
I forbindelse med forestillingerne i 
ALFA tilbyder Aars Hotel en teaterme-
nu med rabat. 
Bord reserveres forud med beskeden 
”Teatermenu”. Der serveres en varm ret 
inkl. 1 glas vin eller øl/vand for 159 kr.

Himmerlandsgade 111
9600 Aars

Tlf. 9862 1600

Velkommen til sæson 2019–2020
i Vesthimmerlands Teaterforening

Det er os en stor glæde at kunne byde velkommen til Vesthimmerlands Teater-
forenings 6. sæson med hele 10 forskellige forestillinger.

Som noget nyt tilbyder vi i år en familieforestilling for børn fra ca. 4 år og 
deres voksne, og vi har desuden valgt at vise nogle af de mindre forestillinger 
rundt omkring i kommunen i samarbejde med lokale partnere. Som altid er 
der både alvorlige og sjove forestillinger på programmet, og vi håber, de falder 
i din smag.

Vi ønsker dig god fornøjelse og på gensyn i teatret.

Bestyrelsen
Vesthimmerlands Teaterforening



Torsdag d. 12. september kl. 19.30 på Vitskøl Kloster:

Danner - en grevinde af folket
Historien om Grevinde Danner er en af de mest spektakulære i Danmarks-
historien. Hun fødes i 1815 som det uægte barn Louise Christine Rasmus-
sen, men gør effektivt op med samfundets forventninger. Tidens normer 
giver hun fanden i og insisterer på at være et frit og handlende individ.  Og 
så elsker hun to af landets mest magtfulde mænd, avisudgiveren Carl Ber-
ling og Kong Frederik 7. 

 

 

Drama 
Varighed: 80 min. uden pause
Medvirkende:  Rolf Hansen, Brian Hjulmann, Lise 
 Lauenblad, Marie Louise von Bülow og 
 Karen Guastavino Duelund
Instruktør:  Pelle Nordhøj Kann
Producent:  Det Flydende Teater
Pris:  75-180 kr.

Inden forestillingen tilbyder Vitskøl Kloster fællesspisning kl. 18.00. 
Pris 150 kr. inkl. en øl/vand og kaffe. Bestil bord på tlf. 5135 7765.

Historisk drama i historiske omgivelser      

Arrangeres i 
samarbejde med 

Nutidens Kvinder, 
Løgstør



RYG - en sørgmunter cabaret
Bodil Jørgensen har kastet sig over Jørgen Rygs repertoire og tegner et 
sørgmuntert portræt af det moderne menneske og dets genvordigheder i 
en tid, hvor alting skal gå så ufatteligt stærkt. Cabaretten er spækket med 
et væld af monologer og sange fra Enlig Far til Pyt og Hvad Skal Vi Med 
Kvinder – et spændende greb med nye vinkler fra en af vores allerbedste 
skuespillere.

Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i ALFA:

Cabaret
Varighed:  80 min. uden pause

Medvirkende:  Bodil Jørgensen og pianist Bjarne Sahl 
Instruktør:  Jacob Morild 
Producent:  Café Liva
Pris:  75-250 kr.

Jørgen Rygs de bedste   



Fotos og/eller links til fotos til sæsonhæfte 2019 - 2020 
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RYG – en sorg-munter cabaret 
 
http://www.cafeliva.dk/sites/default/files/posters/_A5A5574_final_1.jpg 
 
 
Dødsdansen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dødsdansen
Strindbergs ultimative ægteskabsdrama udspiler sig mellem ægteparret 
Edgar (kaptajnen), hans hustru Alice (tidligere skuespillerinde), og ven-
nen Kurt, der kommer på besøg fra Amerika. Ægteparret er gennem 25 års 
samliv blevet hinandens fangevogtere på den skærgårdsø, hvor kaptajnen 
er kommandant, og Kurt drages ind i deres psykiske mareridtsspil, når 25 
års opsparet bitterhed får frit løb.

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 i ALFA:

Klassiker med stjernebesætning

Drama 
Varighed:  120 min. inkl. pause

Medvirkende:  Pia Jondahl, Waage Sandø, Ole Lemmeke
Instruktør: Søren Iversen
Producent:  Teater 2 i samarbejde med Nørregadeteatret
Pris:  75-250 kr.



Salt
Inspireret af historiske hændelser og Hans Kirks roman Fiskerne fortælles 
historien om dengang i 1893, hvor 26 fiskere fra Harboøre drukner i en 
storm. Under begravelsen fordømmer egnens indremissionske præst flere 
af de druknede, som ikke var troende, hvilket udløser stor forargelse. En 
ung grundtvigsk journalist bliver meget oprørt og påtager sig nu at afsæt-
te præsten og befri den indremissionske by fra den undertrykkelse, han 
mener, den lever under.

Fredag d. 15. november kl. 13.00 i Idrætscenter Østermarken:

Fotos og/eller links til fotos til sæsonhæfte 2019 - 2020 
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Fysisk forestilling om fattigdom og frisind

Ungdomsforestilling
Varighed:  90 min. uden pause

Medvirkende: Øyvind Kirchhoff, Angelina Watson, Ditte Laumann, Morten 
 Klode, Sofie Ebbesen Nielsen, Mireia Serra
Instruktør:  Lotte Faarup
Producent:  Det Olske Orkester og Aalborg Teater
Pris:  75–180 kr.
 



Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
Svetlana Aleksijevitjs dokumentarroman er et vidnesbyrd fra 17 af de ca. 
1 million unge kvinder, som kæmpede i Den Røde Hær under 2. verdens-
krig. Da de vendte hjem, mødte omverdenen dem med mistro og foragt, 
og de tav om deres oplevelser. Svetlana Aleksijevitj interviewede nogle af 
dem. Det blev til en bog. Pia Rosenbaum har skabt sin egen monolog over 
bogens rystende rå og absurd morsomme fortællinger i en forestilling, der 
er både stærk, grusom og smuk. 

Onsdag d. 27. november kl. 19.30 på Knaberscenen:

Fotos og/eller links til fotos til sæsonhæfte 2019 - 2020 
 
SALT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stærk fortælling om kvinder i krig

Cross-over forestilling 
Varighed:  60 min. uden pause

Medvirkende:  Pia Rosenbaum
Instruktør:  Pia Rosenbaum
Producent:  Teaterforeningen Katusha
Pris:  100 kr.

Arrangeres i 
samarbejde med 
Vesthimmerlands

Biblioteker



Træt lever & tungt hjerte
Intim teaterkoncert over Tom Waits’ poe-
tiske fortællinger – på dansk, så alle dyb-
der i den store poet kommer frem.

Det begynder at blive koldt
om fødderne
En poetisk, humoristisk og selvironisk 
forestilling om Hans Rønnes enmandsrejse 
mod døden for at forstå den og forsone sig 
med tanken om, at livet ophører.

Torsdag d. 23. januar kl. 18.00 på Stenaldercenter Ertebølle:

Torsdag d. 30. januar kl. 18.00 på Gedsted skole:

Drama
Varighed:  70 min. (eksklusiv spisning)

Medvirkende:  Hans Rønne
Instruktør:  Lars Knutzon
Producent:  Teatret
Pris:  125 kr.
Deltagelse i fællesspisning før forestillingen er inkluderet i prisen (eksklusiv drikkevarer)

Teaterkoncert
Varighed:  60 min. (eksklusiv spisning)
Medvirkende:  Lasse Popp, Kim Fast Jensen, Bastian Popp
Kunstnerisk konsulent: Gitte Malling
Producent:  Limfjordsteatret
Pris:  250 kr.
En teatermenu før forestillingen er inkluderet i prisen (eksklusiv drikkevarer)

Arrangeres i 
samarbejde med 

Vennepunktet

Arrangeres i 
samarbejde med 

Ertebølle Samvirke



Fuld fart på Villads fra Valby
Villads fra Valby er kendt og elsket fra bøger og film. Han ved godt, man 
skal passe på i trafikken, men når man er sprængfyldt med gode idéer, går 
tingene aldrig helt som planlagt. Forestillingen byder på musik og sang, 
sjov og spænding og er samtidig lærerig for de yngste i trafikken. Fra salen 
får de lov til at hjælpe Villads hjem igen i god behold. Forestillingen er lavet 
i samarbejde med Børneulykkesfonden og kan med fornøjelse ses af alle 
fra 4 år og op.

Søndag d. 28. februar kl. 14.00 i ALFA:

Sjov og spænding for hele familien

Familieforestilling 
Varighed:  65 min. uden pause

Medvirkende:  Oliver Lundqvist, Marianne Bøgelund, Gunvor Reynberg, 
 Allan Helge Jensen
Instruktør:  Louise Schouw
Producent:  Louise Schouw Teater
Pris:  100 kr.

Karen Margrethe Eriksen

Karen Margrethe Eriksen


Karen Margrethe Eriksen


Karen Margrethe Eriksen


Karen Margrethe Eriksen




Den sidste Gud 
- en Boybandgyser med De Damer
Enden er nær, en evig regn falder og mennesket er ved at gå til grunde. En 
gruppe kvinder er indlagt på et udåndende hospital. Er de det sidste håb 
for menneskeheden, de sidste krampetrækninger? Vil de overleve? Eller 
genopstå? Og hvad sker der, når guden besætter disse sidste kvinder på 
jorden? En smuk, skræmmende, grotesk og kulsort komedie om livet, dø-
den og besættelsen af den store kærlighed.

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 i ALFA:Fotos og/eller links til fotos til sæsonhæfte 2019 - 2020 
 
 
Den sidste gud – en boybandgyser 
 
https://www.agenzy.dk/wp-content/uploads/2018-02-06-23.18.21_preview.jpeg 
 

 
 
 
Bilisten. 
 
 
https://www.mungoparkkolding.dk/wp-content/uploads/2016/08/Bilisten_presse-
954x1024.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2?theia_smart_thumbnails_file_version=2?the
ia_smart_thumbnails_file_version=2 
 
 
https://www.mungoparkkolding.dk/wp-content/uploads/2016/08/Bilisten-20170502-07-
1024x683.jpg 
 
 
https://www.mungoparkkolding.dk/wp-content/uploads/2016/08/BIlisten1920x1080FB-
1024x576.jpg 
 

 

Ny dansk dramatik til et soundtrack af de største boybandsange

Komedie 
Varighed:  1 time og 50 min. inkl. pause

Medvirkende: De Damer: Tine Gotthelf, Iben Dorner, Nina Marie Birk, 
 Penille Albæk Andersen, Ann Hjort, Jette Sophie Sievertsen,  
 Margit Watt-Boolsen og Raivis Zandovskis
Instruktør:  Mads M. Nielsen
Producent:  Agenzy i samarbejde med Teater V
Pris:  75-250 kr.



Bilisten
Han har fuld kontrol over det hele. Som en ansvarlig bilist. Kender reg-
lerne, både de lovfæstede og de uskrevne. Og han elsker dem. Bare alle 
var som ham, tænker han og lyder som den selvretfærdige type, alle andre 
trafikanter vil elske at hade.
Hverken derhjemme eller på arbejdet ved han, hvem han er. Men i bilen på 
vej frem og tilbage, dér ved han det: han er én, der er på vej. En der prøver 
at komme frem. Komme frem til meningen med det hele.

Onsdag d. 1. april kl. 19.30 i ALFA:

En forestilling om de mennesker vi bliver, når vi er bag rattet

Monolog
Varighed:  80 min. uden pause

Medvirkende:  Frank Thiel
Instruktør:  Viktor Tjerneld
Producent:  Mungo Park Kolding
Pris:  75-250 kr.

Arrangeres i
samarbejde med
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Himmerlandsgade 81

9600 Aars

Tlf. 53 37 08 29

Mail: info@trappist.dk

Facebook: Trappist.dk - Skjold Burne Aars

Farsø Rådhuscenter
Tlf. 98 63 22 11

Stil & Sko

RÅDHUSCENTRET . 9640 FARSØ
TLF. 98 63 14 35

farsoe@dintojmand.dk . www.dintojmand.dk

BISGAARD

Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted
Tlf. 9864 5043 - 9864 5599

hessellund-el@mail.dk

Spørg      få svar

Tlf. 98 63 33 00
Farsø & Aars 

Alle os hos Kop&Kande elsker gode oplevelser, 
så vi bakker naturligvis op, og ønsker alle 

god fornøjelse med forestillingerne.

Himmerlandsgade 93 · 9600 Års
Tlf. 98 62 19 50


