
Sæson 
2022-2023



Billetter købes på:
www.vesthimmerlandsteaterfor-
ening.dk, www.oplevvesthimmer-
land.dk, bibliotekerne, ved indgan-
gen eller i ALFA.

Meld dig ind i Vesthimmerlands 
Teaterforening på vesthimmerlands- 
teaterforening.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

Himmerlandsgade 111
9600 Aars . Tlf. 9862 1600

Velkommen til sæson 2022–2023 
i Vesthimmerlands Teaterforening
Velkommen til en ny sæson i Vesthimmerlands Teaterforening

Bestyrelsen håber, at den 9. sæson bliver et rigtigt godt teaterår, hvor vi kan 
indhente noget af sidste sæsons ”teaterefterslæb”. Vi har bl. a. genkøbt et par af 
de store forestillinger, som deværre blev aflyste i tidligere sæsoner.

Derudover har vi igen valgt nye, spændende og meget professionelle forestil-
linger, alle med ”stof til eftertanke”: overlevelse, humor, gakket teaterkoncert, 
dramatisering af kultfilm, eksistentiel krise, poesi og håb, ja begreberne står 
atter i kø for at blive nævnt. Men oplevelsen får du i teatret! 

Igen i år er der en familieforestilling på programmet. Det succesfulde sam- 
arbejde fortsættes med lokale samarbejdspartnere rundt i kommunen, og 
forestillingerne kan derfor igen opleves på utraditionelle spillesteder.
Vi ønsker dig god fornøjelse og på gensyn i teatret. 

Bestyrelsen, 
Vesthimmerlands Teaterforening

Nyd en teatermenu 
I forbindelse med forestillingerne i 

ALFA tilbyder Aars Hotel 

25% rabat 
på månedens menu 

Bord reserveres forud 



Pinocchio
Teater Patrasket har taget fat om Carlo Collodis fantastiske klassiker og 
leverer den i ny version for hele familien.  
Om dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en 
verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag.
En vild, visuel og musikalsk opsætning af instruktøren Alex Byrne - med 
dukkemagi, fysisk ensemblespil og grum og gakket humor.  

Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 15.00 i ALFA, Aars  

Hvordan bliver man menneske? Hvad er forskellen på rigtigt og forkert? 
Og hvad betyder kærlighed?

Familieforestilling 
Varighed: 50 min. uden pause 

Medvirkende: Anna Karina Nicolaisen, Maria Myrgård, Dirck Backer, Bastian Popp
Scenografi:  Nathalie Mellbye
Producent: Teater Petrasket
Pris:  100 kr. (enhedspris)



Tirsdag den 4. okt. 2022 kl. 19.30 på Knaberscenen, Aalestrup

Skuespil  
Varighed:  70 min. uden pause

Medvirkende:  Bodil Alling og Søren Søndberg (komponist og musiker)
Instruktør:  Hans Rønne
Producent:  Gruppe 38 
Pris:  75 kr. – 150 kr.

En fortælling, der sætter livets barske og vidunderlige realiteter på 
spil – med lun humor, poesi 

Himmelsengen
Stå ikke ved min grav. Jeg er der ikke. 
Søndag er dødens dag.
Her ringer klokkerne højt og vedvarende for alle dem,
hun har elsket, og som for længst er døde.
Velsignet er det at blive tildelt et langt liv på jord.
Forbandet er det, når døden henter de andre én efter én
og efterlader den sidste i mindernes land.
Dagene er for dem, der stadig har de andre,
og ikke sidder alene tilbage som en sørgelig rest,
der bare forsøger at slå tiden ihjel.

Men nu er tiden kommet.
Hun har fået flere tydelige tegn:
Himlen faldt ned,
fuglen fløj sin vej
og der var tilbud på sokker, nede i den lokale;
30% uld.
Så om lidt, da vil himlens porte åbne sig,
og en rullende trappe af det pure guld
vil hente hende op til alle de, der tog afsted før hende.



Tirsdag den 4. okt. 2022 kl. 19.30 på Knaberscenen, Aalestrup

Blinkende Lygter
Da Thorkild fylder 40 år, beslutter han sig for, at nu skal det være slut med 
at leve på den måde, men han er nødt til lige at lave et sidste job for bag-
manden ”Færingen”. Ved hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lyk-
kes det de fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indeholdende 
flere millioner af Færingens penge. Kufferten bliver deres billet væk fra det 
kriminelle miljø – ud i det mørke udkants-Danmark og deres møde med de 
sære eksistenser, som lever der, og hvor den lille bande må forsøge at passe 
ind. De er fire venner, som ved fælles hjælp forsøger at lægge fortiden bag sig. 

Fredag den 4. november kl. 19.30 i ALFA, Aars

En forrygende og skæv historie om den lille bande småkriminelle, som 
aldrig har haft det store held med sig

Skuespil 
Varighed: 110 min. med pause 

Medvirkende: Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, Jakob Højlev 
 Jørgensen, Christina Bech, Kristian Boland og Frank Rubæk
Iscenesættelse: Frank Rubæk
Producent: Nørregadeteatret & Teater 2
Pris:  75 kr. – 200 kr.



Ørkenens hjerte
Forestillingen er en teatermonolog, hvis tekst er et uddrag af Antoine 
Saint- Exupéry: ”Blæsten, Sandet og Stjernerne.” Samme forfatter, som 
også har skrevet ”Den lille prins.” Monologen handler om en pilot, der 
sammen med sin mekaniker forulykker i Libyens ørken. Det handler om 
overlevelse, om at mangle vand og om at finde mennesker og liv. Gennem 
flere dage og nætter oplever vi pilotens kamp for at komme tilbage. Un-
dervejs får vi stillet eksistentielle spørgsmål om livet og om mennesket, 
der er bundet til brønden med en kortere line, end han aner.

Torsdag den 1. dec. 2022 kl. 19.30 på Knaberscenen, Aaletrup

En aften med en dygtig lokal skuespiller

Teatermonlog 
Varighed:  40 min. uden pause

Medvirkende: Terkel Hatting Kristiansen
Instruktør:  Lars Olsen
Producent: Åsen Teater 
Pris:  100 kr.

Forestillingen arrangeres i 
samarbejde med 

Membranen i Aalestrup.



En anderledes teaterkoncert
Oplev en usædvanlige aften i selskab med en lang række elskelige særegne 
eksistenser, der alle spilles af skuespilleren Victor Marcussen, flankeret af 
guitaristen Henning Jensen.
Forestillingen rummer nyfortolkninger af gode gamle hits, der alle, på 
hver deres måde, afspejler livets uendelige mangfoldighed. Gode gamle 
sange, der kan gøre en forskel og ramme dig, hvor du både griner, græder 
og undres, og indimellem også rammer så dybt, så det kan mærkes helt 
ind i sjælen.

Torsdag den 12. jan. 2023 kl. 19.30 i Vennepunktet, Gedsted Skole

Gamle hits i nye forklædninger

Musikdramatik
Varighed: 90 min. med pause

Medvirkende og  
Ide og koncept: Victor Marcussen og Henning Jensen
Instruktør: Pelle Koppel
Producent: Teater V & Dansk Turnéteater
Pris:  100 kr. (incl. spisning 150 kr.)

Forestillingen arrangeres 
i samarbejde med 

Vennepunktet  i Gedsted.
Mulighed for deltagelse 
i fællesspisning kl. 18.00

før forestillingen.



TIL UNGDOMMEN er skabt ud fra biografiske 
historier fra forskellige teenageres egne liv. Hvor 
længe er man barn, og hvordan bliver man egentlig 
voksen? Og længes vi i virkeligheden allesammen, 
på tværs af alder og generationer, efter det samme?

Monologerne handler om alt og intet i en sær, sjov, 
spændende og vigtig tid. Om at ville slippe alt, 
forsvinde fra det hele og længes efter noget, der 
ikke kan forklares. Om at være bedøvende ligeglad 
med og samtidig bekymre sig om alt. Om at finde ud 
og hjem. Om at føle sig lille i en stor verden og om 
det modsatte. Kort sagt; en forestilling om at høre til, 
også hvor du ikke føler, at du hører hjemme.

TIL UNGDOMMEN er baseret på Linn Skåbers 
bestseller af samme navn. Teksterne er oversat, 
bearbejdet og iscenesat af Pelle Koppel.

Medvirkende: Lue Støvelbæk, 
Malaika Berenth Mosendane,

Lukas Toya, Nanna Eide, 
og Thomas Diepeveen 

 
Manuskript: Linn Skåber 

 
Iscenesættelse, oversættelse 

og bearbejdning:  
Pelle Koppel   

 
Producent: Teater V 

 
Varighed: Ca 80 minutter

Splleperiode: 13. nov. - 4. dec.

TIL UNGDOMMEN
Forestilling baseret på Linn Skåbers bestseller

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 19.30 i ALFA, Aars

De tre Musketerer - en for alle…alle for en 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. 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 Operas opdaterede udgave af ”De tre Musketerer”.

Operette og komik i skøn forening

Musikforestilling
Varighed:  120 min. inkl. pause

Medvirkende  
og Instruktør:  Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen, Allan Dahl Hansen
Producent:  Figaros og Den Ny Opera
Pris:  75 kr. - 200 kr.



TIL UNGDOMMEN er skabt ud fra biografiske 
historier fra forskellige teenageres egne liv. Hvor 
længe er man barn, og hvordan bliver man egentlig 
voksen? Og længes vi i virkeligheden allesammen, 
på tværs af alder og generationer, efter det samme?

Monologerne handler om alt og intet i en sær, sjov, 
spændende og vigtig tid. Om at ville slippe alt, 
forsvinde fra det hele og længes efter noget, der 
ikke kan forklares. Om at være bedøvende ligeglad 
med og samtidig bekymre sig om alt. Om at finde ud 
og hjem. Om at føle sig lille i en stor verden og om 
det modsatte. Kort sagt; en forestilling om at høre til, 
også hvor du ikke føler, at du hører hjemme.

TIL UNGDOMMEN er baseret på Linn Skåbers 
bestseller af samme navn. Teksterne er oversat, 
bearbejdet og iscenesat af Pelle Koppel.

Medvirkende: Lue Støvelbæk, 
Malaika Berenth Mosendane,

Lukas Toya, Nanna Eide, 
og Thomas Diepeveen 

 
Manuskript: Linn Skåber 

 
Iscenesættelse, oversættelse 

og bearbejdning:  
Pelle Koppel   

 
Producent: Teater V 

 
Varighed: Ca 80 minutter

Splleperiode: 13. nov. - 4. dec.

TIL UNGDOMMEN
Forestilling baseret på Linn Skåbers bestseller

Til Ungdommen
TIL UNGDOMMEN er baseret på Linn Skåbers bestseller af samme navn 
og er skabt ud fra biografiske historier fra forskellige teenageres egne liv. 
Hvor længe er man barn, og hvordan bliver man egentlig voksen? Og læn-
ges vi i virkeligheden alle sammen, på tværs af alder og generationer, efter 
det samme? Monologerne handler om alt og intet i en sær, sjov, spændende 
og vigtig tid. Om at ville slippe alt, forsvinde fra det hele og længes efter 
noget, der ikke kan forklares. Om at være bedøvende ligeglad med og sam-
tidig bekymre sig om alt. Kort sagt; en forestilling om at høre til, også hvor 
du ikke føler, at du hører hjemme. 

Fredag den 10. februar 2023 kl. 13.00 i ALFA, Aars

Mange tankevækkende monologer 

Skuespil 
Varighed:  75 min. uden pause   

Medvirkende:  Lue Støvelbæk, Malaika Berenth Mosendane, Lukas Toya, Nanna Eide og
 Thomas Diepeveen 
Instruktør:  Pelle Koppel
Producent:  Teater V
Pris:  75 kr. – 150 kr



Hvis jeg bliver voksen
Hvorfor er vores syn på voksne ofte, at de er så gabende kedelige? Åd 
ungdommen simpelthen alle glæderne og efterlod tømmermændene og 
ansvaret til de voksne?
”Hvis jeg bliver VOKSEN” er anden selvstændige forestilling i S’ART Dan-
seteaters roste trilogi om alderdom, voksenliv og barndom.
”Hvis jeg bliver VOKSEN” er en forestilling til dig, der er på vej ind i det, til 
dig, der allerede er der, og dig, der har været der – eller aldrig kommer dertil.

Lørdag den 11. februar 2023 kl. 15.00 på Ranum Efterskole

For nogle var 20’erne liderlige, 30’erne ambitiøse og 40’erne, 
50’erne og 60’erne ansvarlige

Crossover og danseforestilling
Varighed:  70 min. uden pause
Medvirkende: 
og medskabende: Amalie Drud Abildgaard, Camilla Stage, Jan Vesala, Kasper Buus
Iscenesætter/
Koreograf:  Sofie Christiansen 
Producent:  Anneline Köhler Juul 
Pris:  75 kr. -150 kr.



Lørdag den 11. februar 2023 kl. 15.00 på Ranum Efterskole

Doppler
Den store teatersucces “Doppler” er en dramatisering af romanen af den 
norske kultklassiker af Erlend Loe. Andreas Doppler vågner efter et cy-
kelstyrt op i en hidtil ukendt ro: Ingen enerverende sange fra børne-tv og 
ingen spekulationer om fliser til badeværelset – faktisk absolut ingenting. 
Bortset fra en ufravigelig trang til at bosætte sig i den nærmeste skov. Helt 
alene. Doppler lægger en seddel til konen og børnene om, at de ikke skal 
vente med aftensmaden, og så drager han til skovs. Der er lagt op til grin og 
eftertænksomhed i historien om en familiefar i eksistentiel krise. 

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19.30 i ALFA, Aars

En humoristisk og eftertænksom forestilling om en familiefar i krise

Skuespil
Varighed:  75 min. uden pause 

Medvirkende:  Christian Bergman, Josephine Raahauge og Peder Holm Johansen
Dramatisering: Michael Slebsager og Christian Bergman
Producent:  Christian Bergman / Teater Next ApS
Pris:  75 kr. – 200 kr.
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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

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

hessellund-el@mail.dk

Aars, Himmerlandsgade 74, 9600 Aars

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.

SOB0 A/S
Tømrer - Snedker - Papiruld

Tlf. 98 67 86 41 • www.soboas.dk

Nørregade 72-74 . 9640 Farsø
Tlf. 98 63 24 88
www.danbofarsoe.dk

CaféCafé
ErtebølleErtebølle
Ertebøllevej 42   •  9640 Farsø

Tlf. 98 63 63 75


