Søndag den 23. febar 2020 kl. 14.00 i ALFA

Villads fra Valby – sikker i trafikken

Sæt teater-x i kalenderen nu!

Producent: Louise Schouw Teater
En forestilling med musik, sang, sjov og spænding for hele familien –
og samtidig en lærerig oplevelse for de yngste trafikanter.
Onsdag den 26. februar kl. 19.30 i ALFA

Den sidste Gud – en boybandgyser
Producent: Agenzy
En smuk, skræmmende og grotesk sort komedie om idoldyrkelse,
folkeforførelse og magt mellem kønnene.
Onsdag den 1. april 2020 kl. 19.30 i ALFA
Støttet af Vesthimmerlands Kommune

Bilisten

Producent: Mungo Park Kolding
En forestilling om hele tiden at være ”på vej(en)”, om krav om at være
i vækst, i bevægelse, i proces, i flow, om pendlerliv, trængsel, frihed,
trafikregler osv.

Udførligt program er på vej og kan snart læses på
teaterforeningens hjemmeside:
www.vesthimmerlandsteaterforening.dk
Meld dig ind i teaterforeningen
og få billetter til medlemspris

Torsdag den 12. september 2019 kl. 19.30 på Vitskøl Kloster

Danner
Producent: Det flydende Teater
Historien om Grevinde Danner er en af de mest spektakulære i
Danmarkshistorien fra en tid, hvor manden tog, hvad han mente var
hans, og hvor kvinden var underlagt hans luner og behov.
Forestillingen er et samarbejde mellem Nutidens Kvinder, Løgstør og
Vesthimmerlands Teaterforening.
Tilbud om teatermenu på klosteret før forestillingen.
(Max 100 tilskuere).

Producent: Teaterforeningen Katusha
En rørende, voldsom, smuk og vedkommende forestilling efter bogen
af Nobelprismodtager Svetlana Aleksijevitj.

Producent: Cafe Liva
Bodil Jørgensen har kastet sig over Jørgen Rygs repertoire
og tegner et portræt af det moderne menneske. Med på scenen,
pianist Bjarne Sahl.

Onsdag den 27. nov. 2019 kl. 19.30 på Knaberscenen i Aalestrup

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.30 i ALFA

RYG – en sørgmunter cabaret

Krigen har ikke et kvindeligt ansigt

Forestillingen er et samarbejde mellem Vesthimmerlands Biblioteker
og Vesthimmerlands Teaterforening.
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.30 i ALFA

Dødsdansen

Producent: Teater 2/Nørregade Teatret
Verdensdramatikkens ultimative ægteskabsdrama af August
Strindberg. Med Waage Sandø, Pia Jondal og Ole Lemmeke.

Fre. d. 15. nov. 2019 kl. 13.00? i Idrætscenter Østermarken

Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.30 på Stenaldercenter Ertebølle

Træt lever & tungt hjerte

Producent: Limfjordsteatret
Intim teaterkoncert over Tom Waits’ poetiske fortællinger – på dansk,
så alle dybder i den store poet kommer frem.
Forestillingen er et samarbejde mellem Ertebølle Samvirke og
Vesthimmerlands Teaterforening.
En teatermenu før forestillingen er inkluderet i prisen.
(Max 30 tilskuere).
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30 på Gedsted Skole

Producent: Teatret v. Hans Rønne
En poetisk, humoristisk og selvironisk fortælling om Hans Rønnes
enmandsrejse mod døden for at forstå den og forsone sig med tanken
om at ophøre.

Producent: Det Olske Orkester
En forestilling om fattigdom, frisind og fordomme, inspireret af
historiske begivenheder og ”Fiskerne” af Hans Kirk.
Årets ungdomsforestilling.

Det begynder at blive koldt om fødderne

SALT

Forestillingen er et samarbejde mellem Vennepunktet og
Vesthimmerlands Teaterforening.
Tilbud om fællesspisning før forestillingen.

