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Billetter købes på:
himmerlandsbilletten.dk,
bibliotekerne i Vesthimmerland
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 2021–2022
i Vesthimmerlands Teaterforening
Velkommen til den ny sæson i Vesthimmerlands Teaterforening

8. sæson skydes i gang med et brag af en forestilling, Valkyriens kamp, som 
spilles hele 4 gange. Forestillingen er et lokalt inspireret og nyskrevet stykke 
dansk dramatik, så glæd dig! 

Vi har også i år bestræbt os på at lave et spændende og alsidigt program. Der 
er en rød tråd i valget af forestillingerne: ”stof til eftertanke”. Livskamp, ver-
densmål, overlevelse, minder, satire, fantasi, moral og etik, - 
ja begreberne står 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 

Vesthimmerlands Teaterforening er støttet af



Mandag d. 23. og tirsdag d. 24. aug. kl. 18.00 på Hotel Farsø
Onsdag d. 25. aug. kl. 19.30 på Vesthimmerlands Museum, Aars
Torsdag d. 26. aug. kl. 13.00 på Vesthimmerlands Museum, Aars

Valkyriens kamp
Fortællingen om Thit Jensen er fortællingen om den moderne kvindes fri-
gørelse i politisk, kunstnerisk og seksuel forstand. Om forfatteren, drama-
tikeren, debattøren og foredragsholderen, der sætter hele sit liv ind på at 
skabe ligestillede vilkår mellem kønnene.
På de ydre linjer lykkes Thit Jensen med stort set alt – men privat og fø-
lelsesmæssigt kæmper hun sine helt egne kampe. Den stædige kamp for at 
bevise sit værd som kvinde, for at overgå sin nobelprisvindende storebror 
Johannes V. Jensen og for at fi nde sit livs kærlighed.

Skuespil 
Varighed:  85 min. uden pause
Medvirkende:  Ene Øster Høyer, Malin Rømer Brolin Tani, Søren Bang Jensen, 
 Marie Louise von Bülow, Christine Worre Kann
Instruktør:  Pelle Nordhøj Kann
Producent:  Det Flydende Teater/Christine Worre Kann i samarbejde med Teatergrad
Pris:  Farsø: 225 kr.–325 kr. Tapasanretning før forestillingen er inkluderet i 
 prisen (eksklusiv drikkevarer).

Aars: 100–200 kr.

Ny dansk musikforestilling om Thit Jensen       

Arrangeres i samarbejde med 
Johannes V. Jensen og 

Thit Jensen Museet
(Forestillingerne er støttet 

af Vesthimmerlands Kommune, 
Jutlanderfonden og Spar Nord  Fonden)



Lods Hans
Kan Lods Hans vinde prinsessen og den halve losseplads? Det er spørgsmå-
let i denne frække og moderne omskrivning af eventyret om Klods Hans. 
I en tid hvor miljø og genbrug er på alles læber, konkretiserer forestillin-
gen bæredygtighed for de mindste. Med en legende tilgang, stompmusik 
(fremført på skrald) og smittende humør oplever børnene hvordan og 
hvorfor, man skal sortere sit skrald.

Især for de 4-9 årige og deres voksne. 
Efter forestillingen fortæller en fra Skraldeskolen om deres tilbud.

Søndag d. 26. september kl. 15.00 i Markedshallen, Hornum

Familieteater 
Varighed:  75 min. i alt

Medvirkende:  Nils Antonio Kløvedal, Morten Brandt 
 Monberg, Søren Brandt Monberg
Instruktør:  Carsten Friis Friis
Producent:  HeartBeat Group
Pris:  100 kr.

Et eventyr med skrald i

Arrangeres i samar-
bejde med Debat-
Kulturhus Søttrup 

og Vesthimmerlands 
Forsyning



Forræder
2. verdenskrig buldrer derudad. I en blanding af eventyrtrang, idealisme 
og rastløshed melder barndomsvennerne Karl og Mikkel sig frivilligt un-
der tyskernes faner og drager østpå til det, de tror, vil være en kortvarig 
udfl ugt fuld af storslåede sejre og opmærksomhed fra unge damer, der 
ikke kan stå for en fl ot uniform.
Men eventyret bliver til et mareridt. Krigens virkelighed og den russiske 
vinter rammer dem som en tordenhammer, og inden længe befi nder de 
sig i en ekstrem og nådesløs overlevelseskamp, der sætter deres venskab på 
en altafgørende prøve med fatale konsekvenser for dem begge.

Fredag d. 8. oktober kl. 19.30 i ALFA, Aars

En forestilling om forførelse, krig, venskab - og det ultimative forræderi

Skuespil 
Varighed: 60 min. uden pause

Medvirkende: Matias Hedegård Andersen, Erik Viinberg, Caspar Juel Berg
Instruktør: Kurt Bremerstent
Producent: Randers Teater
Pris:  100-200 kr.

TAG EN UNG
MED I TEATER!

Hver voksenbillet købt til 
denne forestilling, giver 

ret til en GRATIS 
ungdomsbillet



Mine forældres ting
En kvinde skal rydde sine forældres hus efter deres død. Huset er fuld 
af ting fra kælder til kvist. Alle tingene har en historie, og hun forbinder 
nogen og noget med tingene. Men man kan ikke gemme alt, så hvad skal 
smides ud? Der er kort mellem latter og gråd, mellem fortvivlelse og håb, 
mellem glæden ved livet og sorgen over tabet af tid og familie i denne fi ne 
monolog. 

Fredag d. 12. november kl. 18.00 på Gedsted Skole

Monolog om at give slip

Monolog
Varighed:  90 min. + spisning

Medvirkende: Anja Owe
Instruktør:  Thomas Howalt
Producent:  Fifty-Fifty-Fifty ApS
Pris:  150 kr.
Deltagelse i fællesspisning før forestillingen er inkluderet i prisen (eksklusiv drikkevarer)

Arrangeres i 
samarbejde med 

Vennepunktet



Blæsten, sandet og stjernerne
Vi vil denne aften opleve erindringsglimt og filosofiske betragtninger fra 
et levet liv som postflyver til de franske kolonier. Disse fortællinger vil 
blive fremført af Terkel, som er uddannet dramaturg. Det er en intens og 
rørende soloforestilling, der kredser om fire eksistentielle temaer: Rejsen, 
faldet, håbet og frelsen.
Efter forestillingen vil vi sammen med en kop kaffe dykke ned i de fire temaer 
gennem sange og samtale. Vi skal synge både gamle og nye sange af bl.a. Kim 
Larsen, Steffen Brandt, Lars Lilholt, H.C. Andersen og Louis Armstrong.

Torsdag d. 2. december kl. 19.00 i Sognehuset, Løgstør

En aften med skuespilleren, præsten og degnen

Fortælleteater
Varighed: 120 min. i alt 

Medvirkende: Terkel Hatting Kristiansen, Pernille Vigsø Bagge, 
 Kirsten Svensmark Møller
Instruktør: Lars Olsen, Åsen Teater
Pris:  100 kr. inkl. kaffe og kage

Arrangeres i 
samarbejde med 

Løgstør Kirke



Lørdag d. 8. januar kl. 15.30 i ALFA, Aars

Mænd i mindre doser
Eva smider Adam ud af Paradiset, fordi han ved et uheld har plejet omgang 
med en ged. Med sig får han en flyttekasse, der indeholder en stor del af de 
mandetyper, han kan vælge at blive. På humoristisk vis præsenteres pub-
likum for en række mænd, der ukueligt tumler med livets snubleture. Vi 
møder bl.a. gommen uden brud, elskeren, der ikke er en rigtig mand, den 
nybagte far og manden, der har mistet sin bedste ven.
En satirisk, sjov og rørende forestilling med skæve figurer med store hjerter 
og til tider noget mindre hjerner. 

Underholdende solo-forestilling med Kristian Holm Joensen

Skuespil 
Varighed:  80 min. uden pause 

Medvirkende:  Kristian Holm Joensen
Instruktør:  Frede Guldbrandsen
Producent:  Louise Schouw Teater
Pris:  100-200 kr.



Det fortrolige rum
Forestillingen er en blanding af satire/humor, drama, virkelighed og dia-
log. Journalisten Frank træder ind i Det Fortrolige Rum på Christiansborg 
og bliver hvirvlet ind i poltikerspin, tågesnak og paragraffer i et forsøg på 
at få politikerne til at tale om Offentlighedsloven. Han trækker publikum 
med sig ned i forvirringen, men heldigvis træder virkelighedens journalist 
ind i forestillingen og afklarer, stiller spørgsmål og opstiller dilemmaer, der 
kan bringe den dramatiske historie videre.
En vildt underholdende aften i teatret - et møde med virkeligheden, og hvad 
vi egentlig har lyst til at få at vide om det, de laver inde på Christiansborg.

Onsdag d. 9. februar kl. 19.30 i ALFA, Aars

Dybdeborende satire om det du ikke må vide

Crossover
Varighed:  95 min. uden pause

Medvirkende:  Anders Budde Christensen, Sofi e Buch Hoyer
Instruktør:  Ina-Miriam Rosenbaum
Producent:  Off Off/Produktion
Pris:  100-175 kr.



Antigone 2030
På anklagebænken i årets vigtigste retssag sidder Antigone, anklaget for at 
gå imod sin kommende svigerfar Kong Kreons jordiske love. Alle hendes 
handlinger har været affødt af hendes stærke moralske kodeks. Men hvad 
er rigtigt, og hvad er forkert, og kan Antigone forvente en retfærdig dom 
for sin brøde? Vi lægger ansvaret for Antigones skæbne i jeres hænder. 
Retssagen føres med kong Kreon som den dømmende myndighed fl an-
keret af publikum som nævninge. Hendes skæbne er først forseglet i det 
øjeblik, retssagen er ovre og dommen fældet.  

Torsdag d. 10. marts kl. 18.00 på Vitskøl Kloster

Retssag med publikum som nævninge

Skuespil 
Varighed:  90 min. + spisning

Medvirkende: Ulver Skuli Abildgaard, Lucia Vinde Dirchsen, Rolf Hansen
Instruktør:  Pelle Nordhøj Kann 
Producent:  Teatergrad/Christine Worre Kann 
Pris:  225-325 kr.
I prisen er inkluderet en teatermenu med et glas vin eller en øl/vand samt kaffe og småkager



Torsdag d. 10. marts kl. 18.00 på Vitskøl Kloster

Alice i Eventyrland – for voksne
Glem alt om Disneys lyshårede Alice med dådyrøjne og himmelblå kjole 
og tag med på et syretrip i eventyrland på bunden af det sorteste kanin-
hul. Intet er som det ser ud til i landet på den anden side. I et kabinet af 
fantastiske skabninger sker forvandlinger for øjnene af publikum, når ko-
stumerne transformeres og kommer til live sammen med danser og skue-
spiller Tilde Knudsen til musik af Klaus Risager. 
Forestillingen veksler mellem dans og bevægelse, fysisk teater og enkelte 
sekvenser med tale. Børn fra 12 år kan godt være med.

Mandag d. 4. april kl. 19.30 på Knaberscenen, Aalestrup

En ordløs fantasirejse

Performance
Varighed:  55 min. uden pause 

Medvirkende:  Tilde Knudsen
Instruktør: Peter Kirk
Producent:  Asterions Hus
Pris:  100 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

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.

Tegnestuen 
i Ertebølle I/S
Gl. Møllevej 31, Ertebølle, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 63 29 • www.ertebølle.dk

GUNNAR NIELSEN A/S
• ENTREPRENØR- & INGENIØRFIRMA •

VESTVEJ 4 • 9600 AARS • TLF. 98 62 27 22
gn@gn-as.dk • www.gn-as.dk

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


