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forholde os til os selv menings-
fuldt gennem den anden person. 
Hvorfor en bog om kærlighed? 
”Fordi”, svarer Horvat, ”det er 
kærlighed, der mangler i dag,  
ikke sex. Folk er mere og mere  
i frygt for kærligheden.”

Sæson i kærlighedens tegn
Er der noget vi mennesker historisk 
formår og forstår, er det at elske.  
Det ønsker vi at sætte fokus på i  
sæson 17/18. Vi ønsker at vise kær- 
lighedens potentiale. Vi ønsker at 
vise alle kærlighedens ansigter, det 
smukke, det altopslugende og det 
risikable. Vi sætter spot på hvilke 
muligheder den giver for fremtiden.

Fra Romeo og Julie til  
The Sound of Music
Vi åbner med verdens største og 
mest kendte kærlighedshistorie, 
Shakespeares store og smukke 
klassiker Romeo og Julie. To unge 
mennesker kæmper for deres 
kærlighed i et delt samfund, et 
samfund hvor skillelinjer og mod- 
sætninger danner baggrund for 
had og fjendskab, som er blindt 
og altoverskyggende. I Romeo og 
Julie bliver vi mindet om, hvor 
langt mennesker kan drives ud i 
deres fjendskab og had til andre 
mennesker. Og vi vil undersøge, 
hvordan kærlighed kan være et 
potentiale til forandring.

I årets store spektakulære familie- 
forestilling Rockulven handler det 
om den åbenlyst umulige kærlig-
hed mellem en enlig tam gedemor 
og en vild ulv. Også kærligheden 

er et væsentligt element i den 
kendte musicalklassiker The 
Sound of Music, og i Cyrano er 
kærligheden til digtekunsten, en 
meget lang næse og den smukke 
Roxane omdrejningspunktet.

På Lille Scene hylder vi kærlig-
heden til teateret og den gode 
latter i farcen Larm i kulissen, 
næstekærligheden eller manglen 
på samme i Julie Maj Jakobsens 
nyeste stykke Aftenlandet, og  
den kærlighed der overvinder alt 
og binder en familie sammen på 
trods i O’Neills store familiedrama 
Lang dags rejse mod nat.

Dialog og Teatersuppe 
Vi holder af samtalen og samværet 
og fortsætter vores Dialog-arrange- 
menter, og som noget nyt byder vi 
indenfor til Larsens Teatersuppe.

Uden kærlighed og evnen til at 
elske, forstå og vise omsorg for 
vores medmennesker, og uden 
viljen og modet til at ofre sig for 
nogen eller noget er det ikke 
muligt at leve i denne verden. 

Her på Aalborg Teater – hele 
Nordjyllands Teater – elsker vi  
at lave teater, og vi glæder os  
alle til at dele vores kærlighed 
med jer alle. 

Vi ses i teatret!

Hans Henriksen
Teaterdirektør 
■

DET ER 
KÆRLIGHEDEN, 
IKKE FORNUFTEN, 
DER ER STÆRKERE 
END DØDEN
THOMAS MANN

Fornuft og følelse 
I en tid hvor verden synes at blive 
mere og mere kaotisk og mindre 
og mindre styret af fornuft, kan 
det være vigtigt ikke at glemme, 
hvilke potentialer mennesket er 
i besiddelse af. Som vi husker fra 
skabelsesmyten blev mennesket 
fordrevet fra Paradis netop da det 
fik adgang til viden og fornuft. 
Det er denne specielle evne, som 
på mange måder kan betegnes som 
særegent for mennesket, og som 
samtidig kan ligne den største 
trussel mod vores eksistens. 

Det er måske derfor Thomas Mann 
sætter kærligheden op mod for- 
nuften i det citat, vi har valgt for 
denne sæson: ”Det er kærligheden, 
ikke fornuften, der er stærkere 
end døden”.

”Hvorfor kærlighed?”, spørger  
den unge, kroatiske filosof Srecko 
Horvat i et interview om sin bog 
”The radicality of love”. Fordi det er 
i vores moderne ”selfie”-pandemi, 
at vi har mistet evnen til at se en 
anden person, at forholde os til 
et andet væsen, og omvendt, at 
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ENSEMBLE 
17/18

CASPAR JUEL BERG HENRIK BIRCH JØRGEN W. LARSEN

CAMILLA GJELSTRUP FERDINAND FALSEN HIIS JAKOB HANNIBAL

BOLETTE NØRREGAARD BANG ENA SPOTTAG JACOB MOTH-POULSEN

ALLAN HELGE JENSEN

CHRISTIAN GADE BJERRUM HENRIK WEEL

LAURA KOLD

NANNA SKAARUP VOSS

STEFFEN BERENTHZ ERIKSEN

LARS TOPP THOMSEN

MARTIN RINGSMOSE

STANLEY BAKAR

KRISTINE ELMEDAL JOHANSEN

MARION REUTER

SEBASTIAN HENRY AAGAARD-WILLIAMS

KATHRINE HØJ ANDERSEN

MARIE KNUDSEN FOGH

THOMAS BANGKAROLINE BRYGMANN

MARIANNE HØGSBRO NIELS ANDERS MANLEY

LISBETH KJÆRULFF 
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31.08. - 23.09.2017
STORE SCENE

 

Forfatter 
William Shakespeare

Instruktør 
Hans Henriksen

Scenograf 
Markus Karner

Medvirkende 
Stanley Bakar 
Nanna Skaarup Voss 
Christian Gade Bjerrum 
Jørgen W. Larsen 
Lars Topp Thomsen  
Sebastian Henry Aagaard- 
Williams 
Ferdinand Falsen Hiis 
Martin Ringsmose 
Henrik Weel  
Marion Reuter 
Kathrine Høj Andersen

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE  19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR 130/230/280 KR 80 KR 
FRE-LØR  170/270/320 KR ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER 
MAN 11.09.2017 
ONS  20.09.2017 
Se mere s. 37

UNDERVISNINGSMATERIALE 
Hentes på www.aalborgteater.dk/
undervisning

ROMEO OG JULIE
 KLASSIKER 

Hvad er et navn?
"Åh, Romeo, Romeo, hvorfor er du Romeo? Fornægt din far, giv afkald på  
dit navn. (...) Hvad er et navn? Det, som vi kalder rose, vil dufte lige sødt, 
hvad end det kaldes; og Romeo ville, var han uden navn, beholde den  
fuldkommenhed, han ejer." 

Sådan siger Julie til Romeo i den berømte balkonscene, da det går  
op for hende, at det ikke er en eller anden flot fyr, hun har mødt,  
men Romeo, dvs. en Montague. Men Julie tænker så den tanke,  
at navnet er ligegyldigt, at kærligheden mellem de to er vigtigere  
end deres slægter. For os i dag er replikken nok primært udtryk  
for Julies kærlighed, men i 1597, da replikken blev udtalt for første 
gang, havde tanken større rækkevidde end som så. Selve den idé,  
at individets egne ønsker og følelser har en autonom ret og går foran 
slægt og samfund, hører ikke til middelalderen, men derimod den 
renæssance, som navnligt Shakespeares teater var den første og  
fremmeste repræsentant for i England. Og Julie var et af de første 
renæssancemennesker, han satte på scenen. 

To huse, to slægter, Montague  
og Capulet, lige rige og stærke  
og lige optændt af gensidigt 
had fra både gammelt nag og 
ny strid. Begge kæmper om at 
udfylde det magtvakuum, som 
Veronas fyrste har efterladt, og 
kampen er voldelig og nådesløs. 
Der kan når som helst hældes ny 
benzin på det ulmende bål.

Romeo Montague er ulykkeligt 
småforelsket i Rosalinde, men 
lader sig lokke med til den fest, 
som Julie Capulets far holder. 
Julie møder Romeo, og de to  
unge forelsker sig op over alle 
ører og ud over alle grænser.  
 

Og hvad betyder så et navn?  
Og kan deres kærlighed sone  
den uendelige strid mellem  
deres slægter, eller bliver de  
selv kvast i magtkampen? 

Romeo og Julie er den største 
kærlighedshistorie, der nogen-
sinde er fortalt, og vi glæder os  
til at åbne sæsonen med det  
mest ungdommelige og for-
tryllende af Shakespeares 
mesterværker. Teaterdirektør 
Hans Henriksen står selv for 
instruktionen.
■ 
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08.09. - 07.10.2017
LILLE SCENE
 

Forfatter 
Michael Frayn

Instruktør 
Anja Behrens

Scenograf 
Nathalie Mellbye

Medvirkende 
Niels Anders Manley 
Jacob Moth-Poulsen 
Steffen Berenthz Eriksen 
Jakob Hannibal 
Caspar Juel Berg 
Marie Knudsen Fogh 
Ena Spottag 
Kristine Elmedal Johansen 
Bolette Nørregaard Bang

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE  19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR  230 KR  80 KR 
FRE-LØR  270 KR  ½ PRIS 
   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

LARM I KULISSEN
 FARCE

Farcen skrevet bagfra
Dramatikeren Michael Frayn fik idéen til Larm i Kulissen, da han så 
tidligt som 1970 så en opførelse af et af sine første stykker The Two  
of Us - ikke fra salen, men fra kulisserne. Han fortæller, at han syntes, 
det var langt mere interessant og underholdende at se forestillingen 
siddende gemt bag sætstykker, end at se den "rigtigt" fra salen, og 
derfor besluttede han, at han en dag ville skrive en farce "bagfra".  
Der skulle gå tolv år før Noices Off, som er den originale titel, så 
dagens lys i 1982. Til gengæld blev komedien en øjeblikkelig succes, 
som fortsat spilles igen og igen verden over. Frayn ligger dog ikke  
på den lade side, men arbejder bestandigt videre på sin tekst, således 
at der løbende kommer nye, tilrettede, skarpere, forbedrede versioner. 
Det er typisk i forbindelse med store opsætninger i London og New 
York, at Frayn går sin succestekst igennem igen. Den version vi spiller 
på Aalborg Teater er således en redigeret version fra 2013. Vi glæder 
os til at se, hvad det overvejende unge hold skuespillere får ud af 
denne hæsblæsende tour de farce - skrevet bagfra. 

Det er ikke let at lave teater,  
slet ikke komedier. Men det kan 
være ustyrligt morsomt at se på, 
når nogen mislykkes med at 
spille komedie, og det er netop 
hvad man får mulighed for i 
Larm i Kulissen, hvor vi følger 
en engelsk teatertrup og dens 
genvordigheder med at indøve 
og opføre den middelmådige 
farce Klædt af til skindet.

Vi møder skuespillerne til 
generalprøven, og her prøver 
instruktøren desperat at få dem 
til at huske replikker, stikord, 
ind- og udgange, og ikke mindst 
rekvisitter, heriblandt mange 
tallerkener med sardiner.  

Han driver skuespillere, 
teknikere og sig selv til totalt 
vanvid. Nogle uger senere 
oplever vi stykket fra kulissen; 
kærlighedsaffærer, jalousi og 
alkohol trænger sig på, imens 
forestillingsleder og regissør 
fortvivlet forsøger at få fore-
stillingen afviklet. Til sidst 
oplever vi forestillingen som 
publikum, og det bliver tydeligt, 
at kaosset i kulissen nu også 
har bredt sig til scenen. Skue-
spillerne forsøger at dække  
over kaosset, men inden længe 
bliver de tvunget til at forlade 
stykkets plot og improvisere 
efter bedste evne.
■ 

Foto: Allan Toft



AALBORG TEATER – SÆSON 17/18

12

ROCKULVEN
 FAMILIEMUSICAL

Ulven og gedekiddene i ny forklædning
Eventyret om ulven og gedekiddene er et folkeeventyr, der findes  
i flere versioner og kulturer, med varierende grad af brutalitet.  
I Brødrene Grimms version, Ulven og de syv gedekid, narrer ulven 
kiddene til at tro at han er deres mor, og da de åbner døren til  
huset for at slippe hende ind sluger han seks af dem. Da gedemor 
kommer hjem, finder hun den sovende ulv, klipper hans mave op  
og de seks levende kid springer lyslevende ud af ulvens bug. I den 
noget yngre, men mørkere rumænske version af eventyret, Geden  
med de tre kid, skrevet af Ion Creangá i 1875, er ulven blevet gedens 
gudfar, og han dræber rent faktisk to af hendes børn. I begge  
versioner dør ulven til sidst. Rockulven er inspireret af, men på  
samme tid en nyfortolkning af disse to eventyr. Gedemor forlader  
ikke kiddene fordi hun skal ud og samle mad, men fordi hun keder  
sig og gerne vil ud og have det sjovt. Hun forelsker sig ovenikøbet i 
ulven, og det fører til en hel del komplikationer. Men i modsætning  
til i folkeeventyrene ender det hele godt til sidst, både for gede-
kiddene og den ikke helt så farlige ulv. 

Hun er tam og alenemor til tre. 
Hun længes efter spænding, 
længes efter vildskab og 
rock’n'roll. Han er vild, men 
savner kærlighed. Hans mor 
stak af, og hans far var Den Store 
Stygge Ulv, så han har ikke haft 
det nemt. Hun er en ged, han er 
en ulv, og de to modsætninger 
mødes og forelsker sig i 
hinanden. Men ulven føler sig 
forrådt og svigtet, fordi gedens 
kid bliver ved med at komme 
imellem dem. Han planlægger 
derfor at kidnappe og æde dem 
så han kan få geden for sig selv. 

Rockulven bygger på Brdr. Grimms 
eventyr Ulven og de syv gedekid 
og indeholder alt, hvad man kan 
ønske sig af et rigtigt eventyr: 
skrækblandet fryd, spænding, 
humor og ikke mindst fængende 
musik. Nationaltheatret i Oslo 
satte i 2011 musicalen op med 
stor succes, og nu får børne-
familier og bedsteforældre 
muligheden for at opleve denne 
forrygende familiemusical.
Anbefales fra 7 år.
■ 

08.11 - 16.12.2017
STORE SCENE
 DANMARKSPREMIERE

Forfatter 
Tyra Tønnessen frit efter  
Brødrene Grimm og Ion Creangá
Komponist 
Åsmund Flaten 
Instruktør 
Martin Nyborg
Scenograf 
Dagny Drage Kleiva
Scenografiassistent  
Mari LB Kamsvaag
Kapelmester 
Gunhild Kjær 
Medvirkende 
Christian Gade Bjerrum 
Camilla Gjelstrup 
Stanley Bakar 
Nanna Skaarup Voss 
Sebastian Henry Aagaard- 
Williams 
Ferdinand Falsen Hiis 
Marion Reuter 
Steffen Berenthz Eriksen 
Jacob Moth-Poulsen 
Kristine Elmedal Johansen 
Bolette Nørregaard Bang 
Rasmus Peter Noer Skaarup* 
m. fl.
*Praktikant fra Statens 
Scenekunstskole Aarhus

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 18:00 EL. 19:00/LØR 16:00
PRISER    UNGE 
MAN-TOR 130/230/280 KR 80 KR 
FRE-LØR  170/270/320 KR ½ PRIS
  BØRN U. 15 
ALLE DAGE   80 KR
   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

Foto: Allan Toft, Sigurd Fandango 



15.11. – 09.12. 2017
LILLE SCENE
 
DANMARKSPREMIERE

Forfatter 
Julie Maj Jakobsen

Instruktør 
Tue Biering

Scenograf 
Nicolaj Spangaa

Medvirkende 
Jørgen W. Larsen 
Lars Topp Thomsen  
Kathrine Høj Andersen 
Niels Anders Manley 
Jakob Hannibal 
Marie Knudsen Fogh 
Ena Spottag

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE  19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR 230 KR  80 KR 
FRE-LØR  270 KR  ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER 
MAN 20.11.2017 
TIR  28.11.2017 
Se mere s. 37

UNDERVISNINGSMATERIALE 
Hentes på www.aalborgteater.dk/
undervisning
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AFTENLANDET
NY DANSK DRAMATIK

Forfatter Julie Maj Jakobsen
Siden hun blev uddannet fra Dramatikeruddannelsen i Aarhus i 
2010, er Julie Maj Jakobsen blevet en af de mest markante dramatiske 
stemmer i dansk teater. 
Efter hendes debut med stykket Forsamlingshuset (Baggårdsteateret 
2011), som indbragte hende en Reumerttalentpris, har hun skrevet 
over ti dramaer for teatre i hele Danmark. Tematisk og formmæssigt 
er der en stor spændvidde i hendes forfatterskab, fra det psykologiske 
parforholdsdrama (Fanø, Teater Svalegangen 2012) til operaliberetto 
(Det dybeste sted, Øresundoperaen 2014) og multiplot-historien 
(Himmel uden Fugle, Odense Teater 2017). Med stykker som Fucking 
Fattig (Bådteatret 2013) og Defekt (Teater Grob 2016) undersøger hun 
samfundsaktuelle problemer, men altid med udgangspunkt i det  
eksistentielle. Dette gælder også Aftenlandet; her undersøger Julie 
Maj Jakobsen hvor dagens Europa er på vej hen, hele tiden med 
karaktererne og de omstændigheder og konflikter de befinder sig 
i, som omdrejningspunkt. Julie Maj Jakobsen har tidligere skrevet 
Ødipus på Kreta og Daemon for Aalborg Teater.

”GET IN og godmorgen. Værsgo, 
en bakke. Til venstre: sandwich-
bar, salatbar, det varme køkken 
er desværre ikke åbent endnu, 
ligefrem: kaffe, kiosk og kasse.  
Til højre: toiletter. Velbekomme.” 

Sådan lyder det fra de to med-
arbejdere på en motorvejscafé 
et sted i Europa nær en grænse. 
Medarbejderne på GET IN står 
klar til at tage imod og servere 
for gæsterne, der stopper for en 
pause på deres rejse. 

Et belgisk par er på vej til  
Sverige for at besøge deres søn 
og se deres nyfødte barnebarn 
for første gang. En lettisk last- 
bilchauffør på vej med varer 

stopper for at tisse og købe 
lakridser. Et dansk, lesbisk par  
er på dannelsesrejse i Europa 
med deres tvillingepiger.  
En ældre mand bestiller en øl.  
En forretningsmand på vej til 
Berlin vil have kaffe. Pludselig 
står en syrisk kvinde i cafeteriet, 
og udenfor på parkerings-
pladsen samler der sig stadig 
flere flygtninge. Dørene til 
cafeteriaet bliver låst for at  
holde flygtningestrømmen  
ude, og cafeteriet, som for 
gæsterne kun var tænkt som  
et kort og ligegyldigt stop  
på vejen, bliver arena for et 
eksistentielt drama om,  
hvor Europa er på vej hen. 
■ 

Foto: Dan Kitwood/gettyimages
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27.01.  – 03.02.2018
23.02. – 10.03.2018
STORE SCENE
BØRNE- OG  
SKOLEFORESTILLING 

Forfatter 
Astrid Lindgren

Instruktør 
Martin Nyborg

Scenograf 
Frederikke Dalum

Medvirkende 
Jacob Moth-Poulsen 
Marie Knudsen Fogh 
Kristine Elmedal Johansen 
Allan Helge Jensen 
Steffen Berenthz Eriksen 
Bolette Nørregaard Bang 
m.fl.

SPILLETIDSPUNKTER  
LØRDAGE 11:00/13:00   
PRISER    BØRN U 15
    80 KR

   VOKSNE 
   150 KR

SKOLEFORESTILLINGER  
HVERDAGE 10:00/12:00 
BØRN 70 KR/LÆRERE 30 KR

Se mere på:  
www.aalborgteater.dk/skole

UNDERVISNINGSMATERIALE 
Hentes på www.aalborgteater.dk/
undervisning

KARLSSON PÅ TAGET
 BØRNE- OG SKOLEFORESTILLING

Skoleforestillingen  
– en hovedhjørnesten i enhver  
sæson på Aalborg Teater
Siden i hvert fald 1980 har Aalborg Teater produceret en børnefore-
stilling på store scene hver sæson, særligt tiltænkt skoleelever på 
trinene 0.-4. klasse. Vi kalder den derfor skoleforestillingen, og den  
er lidt af en hovedhjørnesten i sammensætningen af en sæson.  
I 2011 var det Pinocchio, der var på plakaten, og forestillingens 
instruktør Frede Guldbrandsen insisterede på, at det var sæsonens 
vigtigste og mest risikable forestilling, fordi det var den, der skulle 
skabe fremtidens teaterpublikum. 

Og rigtigt er det i hvert fald, at en stor andel af aalborgenserne  
og nordjyderne har mødt teatret første gang, da de var på Aalborg 
Teater med skolen. Op mod 25.000 børn ser hvert år forestillingen, 
der spiller to gange dagligt, og ofte når op over 50 opførelser, hvilket 
på Aalborg Teater udløser en lagkage til de medvirkende. Den kan 
Karlsson-holdet forhåbentligt glæde sig til. 

På fjerde sal i en ejendom bor 
Lillebror sammen med sin 
familie – mor, far, storebror og 
storesøster. En dag kommer 
Karlsson flyvende ind gennem 
vinduet på Lillebrors værelse. 
Karlsson er en lille, tyk mand i 
sin bedste alder og så har han  
en propel på ryggen. 

Karlsson fascineres af Lillebrors 
dampmaskine og sætter med 
sædvanlig selvtillid gang i 
maskineriet, til trods for Lille-
brors protester. Men Karlsson 
forsikrer Lillebror om, at han  
er intet mindre end verdens 
bedste dampmaskineoperatør! 

Karlsson er verdens bedste til  
alt – hævder han selv – for 
Lillebror er han i hvert fald 
verdens bedste legekammerat. 
Han får ofte besøg af Karlsson, 
som flyver rundt i familiens 
lejlighed og lyver, praler og 
ødelægger ting. Lillebror får 
skylden for alt det der sker,  
og ingen tror ham, når han 
fortæller om Karlsson.  
Anbefales fra 5 år.
■ 
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03.02. – 24.02.2018
LILLE SCENE
 

Forfatter 
Elfriede Jelinek

Instruktør 
Anna Andrea Malzer

Scenograf 
Ida Grarup

Medvirkende 
Ena Spottag 
Nanna Skaarup Voss 
Kathrine Høj Andersen

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR  230 KR  80 KR 
FRE-LØR  270 KR  ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER 
TIR  06.02.2018 
TOR  22.02.2018 
Se mere s. 37 

Ordkunstner i verdensklasse
Elfriede Jelinek ( f. 1946) er en østrigsk forfatter og dramatiker.  
Hun studerede musik og komposition på konservatoriet i Wien,  
men efter et psykisk sammenbrud begyndte hun at skrive og har  
et omfattende og prisbelønnet forfatterskab bag sig - med tildelingen 
af Nobelprisen i litteratur (2004) som den højeste udmærkelse.  
Hun er en af de mest betydningsfulde dramatikere i det tysksprogede 
område, hvor hendes tekster gennem snart tre årtier har været med  
til at udfordre og forny teatret. Jelineks teatertekster er ikke dramatik 
i traditionel forstand, men består af prosalignende tekst som teater-
instruktøren selv må fordele på de medvirkende. Hendes musikalske 
baggrund kan iagttages i hendes musikalske og kompositoriske 
tilgang til sproget. Gennem anvendelsen af begreber og ord som 
vrides og vendes i finurlige sprogspil, glider hendes tekster næsten 
umærkeligt fra det ene sprogbillede til det næste. Aalborg Teater  
har tidligere opført Vinterrejse af Elfriede Jelinek.

Nymfen Eurydike dør efter et 
slangebid, men hendes mand 
Orfeus drager til Hades og synger 
så betagende for dødsguden, at 
denne giver ham lov til at tage 
hende med tilbage – forudsat 
han ikke ser på hende… 

Er det bedst at være en skygge 
af sig selv eller leve i skyggen af 
sin mand? Dette store eksisten-
tielle spørgsmål tager den 
Nobelprisvindende dramatiker 
Elfriede Jelinek op i Skygge, der 
bygger på den antikke myte om 
Orfeus og Eurydike.

Eurydike er forfatter, og træt af 
at leve i skyggen af sin berømte 
mand – en kendt og feteret pop-
sanger, som er omsværmet af 
groupies med alle de fristelser 
det bringer med sig.

Da Eurydike dør, ønsker hun, 
meget mod Orfeus vilje, ikke at 
blive reddet op fra Skygge-riget. 
Mens historien traditionelt er 
blevet fortalt fra Orfeus perspek-
tiv, lader Jelinek Eurydike komme 
til orde i denne nyfortolkning, hvor 
historien er bragt op til vore dage.
■

SKYGGE
(EURYDIKE SIGER)
 SAMTIDSDRAMATIK 

Foto: Allan Toft
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21.02. – 10.03.2018
STORE SCENE
 

Forfatter 
Edmond Rostand

Instruktør 
Yuri Butusov

Scenograf 
Alexander Shishkin

Medvirkende 
Martin Ringsmose 
Amanda Bøgestrøm Isaksen*  
Stanley Bakar 
Christian Gade Bjerrum 
Jørgen W. Larsen 
Lars Topp Thomsen  
Sebastian Henry Aagaard- 
Williams 
Ferdinand Falsen Hiis 
Henrik Weel  
Marianne Høgsbro

*Praktikant fra Statens 
Scenekunstskole Odense

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR 130/230/280 KR 80 KR 
FRE-LØR  170/270/320 KR ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER 
MAN 26.02.2018 
TIR 06.03.2018 
Se mere s. 37

UNDERVISNINGSMATERIALE 
Hentes på www.aalborgteater.dk/
undervisning

Russisk stjerneinstruktør  
til Aalborg
Yuri Butusov, som instruerer Cyrano, er blandt Ruslands mest tone- 
angivende instruktører. Han har vundet en række priser for sine 
forestillinger og har iscenesat i mange lande. Han blev uddannet  
ved St. Petersburg Statslige Teaterakademi i 1996 og debuterede  
med Becketts Mens Vi venter på Godot, og det satte ikke kun Butusovs 
karriere i gang, det blev samtidigt startskuddet for i hvert fald tre af 
Ruslands mest kendte skuespillere i dag. Alle de medvirkende var 
nyuddannede fra teaterskolen, også scenografen Alexander Shishkin, 
som er med her i Aalborg. Butusov beskæftigede sig tidligt med 
forfattere som Beckett, Harold Pinter og Ionesco. I de senere år har 
han iscenesat en række forestillinger, som bygger på Shakespeare, 
Tjekhov, Brecht og russisk samtidsdramatik. Butusov er teaterchef 
ved Teater Lensoveta i St. Petersburg.

Butusov er kendt for sine stærke psykologiske og visuelle forestil-
linger, hvor ikke mindst det musikalske, fabulerende og metaforiske 
er centrale virkemidler. Butosovs forestillinger har fascineret et stort 
publikum, ikke mindst det yngre.

Cyrano de Bergerac er musketer, 
duellant og digter. Han er uover- 
truffen både med sværd, kårde 
og ord, og han nyder stor 
berømmelse og respekt blandt 
alle. Han er den helt perfekte 
mand, med én lille og dog så 
alt for stor fejl: Cyrano er fra 
naturens side udstyret med en 
gigantisk næse, og derfor er 
han sikker på, at ingen kvinde 
nogensinde vil elske ham. Men 
man kan man jo godt forelske  
sig alligevel, og det gør han - i 
Roxane. Hun elskes desværre 
også af Christian, Cyranos 
bedste ven. 
 

Christian er ung og smuk (og 
hans næse er normal), men  
han har ikke den skarpeste  
og mest lyriske tunge. De to 
mænd forener kræfterne, idet 
Cyrano digter lyriske breve  
og romantiske replikker, som 
Christian bruger til at vinde 
Roxane. Men er det Christians 
smukke ydre eller Cyranos ord 
Roxane elsker mest?

Martin Ringsmose spiller  
Cyrano i dette romantiske  
drama om kærlighedshistoriens 
mest berømte ghostwriter.
■ 

CYRANO
 ROMANTISK DRAMA

Foto: Allan Toft
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05.05. – 04.06.2018
STORE SCENE

Music by 
RICHARD RODGERS
Lyrics by 
OSCAR HAMMERSTEIN II
Book by 
HOWARD LINDSAY and  
RUSSEL CROUSE
Suggested by ”The Trapp Family 
Singers” by Maria Augusta Trapp 
Presented through special arrange-
ment with R&H Theatricals Europe
Instruktør 
Rolf Heim
Scenograf 
Christian Albrechtsen
Kapelmester 
Niels Søren Hansen
Medvirkende 
Karoline Brygmann 
Thomas Bang
Lisbeth Kjærulff 
Nanna Skaarup Voss 
Laura Kold 
Christian Gade Bjerrum 
Lars Topp Thomsen  
Sebastian Henry Aagaard-Williams 
Kathrine Høj Andersen 
Steffen Berenthz Eriksen 
Jacob Moth-Poulsen 
Kristine Elmedal Johansen 
Bolette Nørregaard Bang 
Allan Helge Jensen 
m.fl.

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE  19:30/LØR 16:00
PRISER    UNGE 
MAN-TOR  180/280/330 KR 80 KR 
FRE-LØR  220/320/370 KR ½ PRIS
   BØRN U. 15 
ALLE DAGE   80 KR 
   AAT KLUB 
ALLE DAGE                  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER
MAN 14.05.2018 / ONS  23.05.2018

Baseret på en sand historie
Musicalen The Sound of Music havde premiere på Broadway i 1959,  
og er baseret på Maria von Trapps biografi: The Story of the Trapp 
Family Singers. Musicalen blev en stor succes, og i 1965 blev 
den filmatiseret med Julie Andrews og Christopher Plummer i 
hovedrollerne. Filmen blev dengang den bedst sælgende film i USA 
nogensinde, og den blev også en international succes. Historien i  
The Sound of Music følger i høj grad de virkelige begivenheder:  
Den virkelige Maria var novice i et østrigsk kloster, og hun blev 
sendt til Kaptajn von Trapp og hans syv musikalske børn for at være 
huslærer. Von Trapp og Maria blev gift og flygtede med børnene til 
USA da tyskerne gik ind i Østrig, fordi von Trapp ikke ville deltage 
i krigen på nazisternes side. Manuskriptforfatterne har dog taget 
sig nogle friheder i forhold til de virkelige hændelser. Blandt andet 
udspiller begivenhederne sig over en kortere tidsperiode og for at  
gøre slutningen mere dramatisk, lader de familien flygte ved at gå  
til fods over Alperne til Schweiz, mens den virkelige von Trapp-familie 
flygtede med tog til Italien. 

Den unge livsglade novice Maria 
lever i et kloster i de østrigske 
alper. Her charmerer hun såvel 
priorinden som de øvrige nonner 
med sin livsbekræftende sang og 
milde og lyse natur. Men Maria 
har svært ved at følge klostrets 
strenge regler og bliver derfor 
barnepige hos enkemanden 
Kaptajn von Trapp, der har ikke 
mindre end syv børn.
Kaptajn von Trapp tror på streng 
disciplin, og Marias ankomst til 
familien bliver et vendepunkt, 
ikke mindst for børnene. Maria 
smitter alle med sin livsglæde, 
sin ungdom, sit lattermilde  
væsen og sin musikalitet. 

Børnene får et helt nyt syn  
på tilværelsen, og samtidig 
blomstrer kærligheden mellem 
den unge novice og den  
strenge Kaptajn von Trapp.
Alt tegner lyst og lykkeligt for 
den store familie, men nazis-
mens mørke skyer nærmer sig 
faretruende, og familien må 
flygte over bjergene til en ny 
fremtid.

The Sound of Music er en 
vidunderlig teateroplevelse  
for hele familien.
Anbefales fra 7 år.
■ 

THE SOUND OF MUSIC
 MUSICAL
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LANG DAGS REJSE
MOD NAT
 FAMILIEDRAMA 

09.05. – 09.06.2018
LILLE SCENE
 

Forfatter 
Eugene O’Neill

Instruktør 
Egill Pálsson

Scenograf 
Martin Eriksson

Medvirkende 
Marianne Høgsbro 
Henrik Birch 
m.fl. 

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR  230 KR  80 KR 
FRE-LØR  270 KR  ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT

GRATIS INTRODUKTIONER 
TIR 15.05.2018 
TOR 24.05.2018 
Se mere s. 37

 

Marianne Høgsbro  
i rollen som Mary Tyrone
Marianne Høgsbro er uddannet fra Statens Teaterskole i 1979. Hun 
debuterede på Aalborg Teater i Uskylden og Lejrluderen. Hun var ansat 
på Aalborg Teater 1980-1984, hvor hun spillede hovedroller i bl.a. 
Marx og Coca-Cola, Major Barbara og Dronning Christina. Efter fire  
år på Aalborg Teater tog hun til København, hvor hun bl.a. var ansat 
på Det Kongelige Teater, inden hun i 2005 vendte tilbage til Aalborg 
Teater, hvor hun siden har været en af de bærende kunstneriske 
kræfter. Med roller som spænder fra den neurotiske mor i Tennessee 
Williams’ Glasmenageriet, til bedstemoren i familieforestillingen  
Fang Julemanden og videre til den spillegale Babusjka i Dostojevskijs 
Spilleren, har hun rørt og underholdt det nordjyske publikum i alle 
aldre og vist, at hun behersker alle genrer. I 2012 modtog hun legatet 
Årets Skuespiller i Nordjylland af Torben Vejs Fond, og i 2014 blev hun 
for hendes fortolkning af Sarah Levin i Indenfor Murene honoreret 
med Reumertprisen for bedste kvindelige hovedrolle. Samme år 
modtog hun den prestigefyldte Lauritzenprisen. 

I Lang dags rejse mod nat står hun i rollen som Mary Tyrone overfor 
sin gamle holdkammerat fra teaterskolen, Henrik Birch, som gæster 
Aalborg Teater i rollen som James Tyrone.

Familien Tyrone - far, mor og to 
voksne sønner - har svært ved 
at finde den gode familietone. 
Måske fordi alle fire håbede på 
et andet liv, end det, de fik. Far 
Tyrone drømte om at fortolke 
Shakespeare, men blev en kendt 
komedieskuespiller. Han ville 
leve et rigt liv, men kom aldrig 
ud af sin utrolige nærrighed. 
Mor ville være nonne eller 
koncertpianist, men måtte stille 
sig tilfreds med livet som husmor 
og har søgt tilflugt i morfin. Den 
ældste søn Jamie ville være en 
dekadent digter, men er blot 
blevet en fordrukken skuespiller 
uden succes. Lillebror Edmund 

er der mere håb for; han viser 
sig at have et vist lyrisk talent – 
måske kan han som den eneste 
finde vejen ud af familiens tåge 
af ulykkelige omstændigheder. 

Eugene O'Neills klassiske familie- 
drama fra 1956 er en af den yngre 
teaterhistories stærkeste tekster. 
O'Neill afdækker med rystende 
klarhed, at den store gave det 
er at leve i en familie, altid står i 
risiko for at vælte over i ulykke, 
når familiemedlemmernes 
erfaringer er meget forskellige. 
At se på at det udfolder sig, gør 
ondt og godt på samme tid.
■
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PORNO 
FOR BEGYNDERE
SCENISK HØRESPIL 

Fakta
Verdens største pornowebsite undersøger hvert år  
hvad danskerne tænder på, hvornår de kigger porno  
og hvor længe de er om det: 

Mest populære dag: Søndag
Mindst populære dag: Fredag
Mest populære tidspunkt: 23.00-24.00
Gennemsnitlig tid pr. besøg: 8 min. og 40 sek. 
Verdensgennemsnit: 9 min. og 16 sek. 
Kvindeandel: 28 %.  
Kvindeandel verdensgennemsnit: 23 %
Mest anvendte søgeord: Danish eller Dansk

Kilde: pornhub.com

Du har en hemmelighed, som  
du aldrig rigtig har delt. Den 
findes bag nedrullede gardiner, 
låste døre, tildækkede webcams 
og private browserhistorikker.  
Mest sandsynligt folder den sig 
ud lige før midnat og særligt på 
dage som 1. juledag og 1. nytårs-
dag. Den er grundigt gemt væk, 
og du føler, at det nok er bedst 
sådan, for på en måde er hemme- 
ligheden adskilt fra din person-
lighed – fra dit syn på sex, køn 
og alder. Derfor kan det være 
meget rart, at ingen kender til 
den. Vi ved det, fordi vi kender 
det. Vi siger det, fordi det er 
meningsløst at skamme sig  
over noget, som alle gør.

Porno for begyndere er et  
scenisk hørespil. Forestillingen 
bygger på samtaler med en 
række generøse nordjyder, der 
fortæller om deres forhold til 
porno. Og om deres forhold til 
sig selv, når de ser det. Det har  
de aldrig prøvet før. Derfor er  
vi alle sammen begyndere,  
når vi lader en lille smule lys 
falde på en af det moderne 
menneskes bedst bevarede 
skyggesider. 
■

16.05. – 09.06.2018
MINDSTE SCENE 
BORGERTEATER

 

Instruktør 
Martin Nyborg

Scenograf 
Ida Grarup

Medvirkende 
Marie Knudsen Fogh 
Nordjyske pornobrugere

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR 130 KR  80 KR 
FRE-LØR  170 KR  ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT
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I sæson 2017/18 fortsætter vi vores samtale- 
række Dialog i Aalborg Teaters Teatercafe.  
Mød dagens gæster, oplev overraskelser og 
kunstneriske indslag som sætter de mange 
 ord i perspektiv og deltag i samtalen. 

Debatterende gæster til Dialog i sidste sæson  
var bl.a. entertainer og debattør Niels Hausgaard, 
juraprofessor Lars Bo Langsted, tidligere kultur- 
minister Marianne Jelved, ATS journalist ved  
Politiken Ole Rasmussen, tidligere håndbold- 
spiller Rikke Nielsen, billedkunster Jens Galschiøt 
og mange flere.

Samtale
Der er behov for samtale og samarbejde – dialog.  
Behovet for dialog vokser i denne tid, men det  
ligger heldigvis i menneskets natur at tænke, tale  
og arbejde sammen. Denne drift og mulighed  
sættes på prøve til Dialog på Aalborg Teater. 

Her inviteres alle til at give deres bud på den  
aktuelle dagsorden og bidrage til udviklinger og 
løsninger. Ytringsfrihed er i højsædet og salonen  
er tabu-frit område. Stærke, tænksomme per- 
soner indleder samtalen og holder den kørende,  
og moderatoren sørger for at vi bliver på sporet,  
så vi virkeligt kan tage noget med og måske  
ligefrem udvikle samtalen til samarbejde. 

TIDSPUNKT
LØRDAGE KL. 10.30 – 13.00

PRIS
50 KR 
195 KR inkl. brunch og drikkevarer

AAT KLUB 
10 % RABAT på Dialog inkl. brunch

FØLG MED
aalborgteater.dk/dialog

 

PROGRAM 2017
Ikke alle emner er fastlagt endnu, men noget 
af det vi vil samtale om, er: 

KUNST OG KØN  
LØRDAG 16.09.2017
Mænd er næppe bedre end kvinder til at skabe  
og udøve kunst. Hvorfor ser vi så en skæv køns- 
fordeling også her? Er det ikke helt hen i skoven  
at tale om kvoter?

AKTIV DØDSHJÆLP  
LØRDAG 14.10.2017
Er det mord eller næstekærlighed? Hvem skal  
bestemme? Hvad er konsekvenserne for den  
enkelte og samfundet?

AALBORG VISER VEJ  
LØRDAG 04.11.2017
Byen udvikler sig markant i disse år fra industri- 
by til kunst- og vidensby. Er det bare godt?  
Begrebet kultur-kannibalisme breder sig også  
– er der grænser for vækst? Hvor viser Aalborg  
vej hen?

Deltag selv – allerede nu
Alle, der møder op til Dialog tilbydes at deltage i  
samtalen, men der er også mulighed for at foreslå  

emner, komme med kommen- 
tarer til programmet etc. Skriv til  
dialog@aalborgteater.dk med dit 
synspunkt. Du er sikker på svar.

Evanthore Vestergaard tilrette- 
lægger og moderérer Dialog.  
Han er komponist, journalist, 

forfatter og idémand bl.a. til ORDKRAFT Festival 
og Kulturmødet. En tidligere Dialog-deltager skrev: 
Blændende godt afviklet med glimrende research, god 
styring med humor og ”håndfasthed”, fik det bedste ud 
af oplægsholdere, engagerede publikum til at deltage 
aktivt i debatten, hæmmede savl og navlepilleri med 
charme og vid og viden.

Dialog i Teatercaféen

LARSENS  
TEATERSUPPE
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 Suppe, sang og samvær i Teatercaféen

AALBORG  
TEATER BYDER  
PUBLIKUM 
VELKOMMEN TIL 
LARSENS  
TEATERSUPPE 
– EN NY OG  
TILBAGEVENDENDE  
BEGIVENHED I  
TEATRETS HYGGELIGE  
TEATERCAFÉ.

Skuespiller Jørgen W. Larsen 
er vært ved to timers  
hygge med musikalsk  
samvær, en god historie,  
spændende gæster og ikke  
mindst fællessange.
Vi slår stemningen an med  
at nyde en stor og varmende  
skål af Teatercaféens hjemme- 
lavede lækre supper.

Otte lørdage i teatersæsonen er der mulighed 
for at nyde et par uformelle og uhøjtidelige 
timer i fællesskabets og samværets ånd.

PROGRAM 2017
EN KØBENHAVNER I NORDJYLLAND
LØRDAG 02.09.2017
Vi ser på fænomenet med store humoristiske briller
og inviterer skabskøbenhavnerne Lars Borberg og
Jørgen Bing ind, for at høre hvor forfærdeligt de
egentlig har det her på egnen. Og så synger vi om det,
med vores super velspillende trio. Vi glæder os til en
festlig opstart på Larsens Teatersuppe!

HVORFOR I ALVERDEN VIL NOGEN VÆRE
SKUESPILLER?
LØRDAG 07.10.2017
Jørgen W. Larsen har inviteret fire af Aalborg  
Teaters spritnye skuespillere ind til en snak om,  
hvorfor de valgte denne levevej.  
Måske giver de en lille smagsprøve på deres  
metier. Og i hvert fald synger de med.

ALT DET JAZZ
LØRDAG 11.11.2017
Grethe Ingemann, Gustav Winkler, Søs Fenger,
Bobo Moreno og mange flere.  
Der er masser af dansk jazz der rykker… og som  
kan synges! Og så får vi besøg af Lasse Sandkamm, 
Nordjysk Jazznavn 2016, som kommer og spiller  
og fortæller om sin passion.

JUL I SUPPEN
LØRDAG 02.12.2017
Findes der noget der hedder julesuppe? Og hvorfor
er jul synonymt med madindtagelse? Vi har lokket
Morten ”Kok” Nielsen ind i vores café, for at fundere
lidt over begrebet suppe og julemad. Om han så
også kan synge julesange finder vi ud af.

TIDSPUNKT
LØRDAGE KL. 12.00 – 14.00

PRIS
95 KR inkl. suppe

FØLG MED
aalborgteater.dk/teatersuppe
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Du kan allerede nu begynde  
at glæde dig til sæsonen 2018/19, 
hvor vi åbner Store Scene med 
et brag af en musical. 

Det bliver friskt, frækt og fuldt 
af energi når vi i samarbejde 
med Aarhus Teater præsenterer 
en af de største, stærkeste og 
mest elskede musicals i musical-
historien West Side Story, skrevet 
af musicalkoryfæerne Leonard 
Bernstein og Stephen Sondheim. 
Scenen er sat; to rivaliserende 
ungdomsbander huserer i
New Yorks gader. Omdrejnings-
punktet er kærlighedshistorien 
mellem Tony og Maria, der elsker 
hinanden på tværs af etnicitet  
og ondt blod – en kærlighed  
der får fatale følger. 

West Side Story er en moderne 
og modig fortolkning af den 
klassiske love story mellem 
Romeo og Julie.
Musicalen byder på en række 
af forrygende tidløse sange 
som Maria, America, Tonight, 
Something’s coming, og I feel  
pretty.
Med et 12 mand stort orkester 
og ikke mindre end 23 med-
virkende på scenen, med Mathias 
Flint som Tony og den blændende 
sopran Isabel Schwartzbach 
som hans store kærlighed Maria, 
vil stjernerne danse over både 
Manhattan og Nordjylland.
■

WEST SIDE STORY
 MUSICAL 

Salget er i gang
Der bliver rift om billetterne til denne spektakulære og ikoniske 
sæsonåbningsmusical, så det er nu du skal sikre dig plads. Køb 
billetter til løssalgspris via aalborgteater.dk/westsidestory
 
Spar 50 kr. pr. billet
Bliver du AAT Klubmedlem i denne sæson kan du få 50 kr. i rabat  
pr. billet til West Side Story.
For at blive AAT Klubmedlem skal du købe billetter til mindst  
tre forestillinger i denne sæson. Herefter får du mulighed for  
at købe billetter til West Side Story med rabat.  
Køb dit AAT Klubmedlemsskab på aalborgteater.dk/aatklub
 
Læs mere om AAT Klubben side 39.

29.08. – 13.10.2018
STORE SCENE
WEST SIDE STORY ER EN 
CO-PRODUKTION MELLEM  
AALBORG TEATER  
OG AARHUS TEATER

Based on a Conception of  
JEROME ROBBINS
Book by  
ARTHUR LAURENTS
Music by 
LEONARD BERNSTEIN
Lyrics by  
STEPHEN SONDHEIM
Entire Original Production  
Directed And Choreographed by 
JEROME ROBBINS
Originally Produced  
on Broadway by 
Robert E. Griffith and  
Harold S. Prince 
By arrangement with  
Roger L. Stevens
Presented by arrangement with 
JOSEF WEINBERGER LIMITED
On behalf of MUSIC THEATRE  
INTERNATIONAL of New York
Instruktør 
Rune David Grue
Scenograf 
Karin Gille
Kapelmester 
Niels Søren Hansen 
Henrik Svenning
Musikere 
12 mand stort orkester
Medvirkende 
Isabel Schwartzbach som Maria 
Mathias Flint som Tony 
Desuden 21 medvirkende

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER    UNGE 
MAN-TOR 195/295/345 KR 80 KR 
FRE-LØR  235/335/385 KR ½ PRIS
   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT 

Artwork: Yellow1 / Foto: Montgomery Photo



25.09. – 30.09.2017
STORE SCENE
FOLKETEATRET

Forfattere 
Henry Lewis, Jonathan Sayer  
og Henry Shields

Instruktør 
Geir Sveaass

Scenograf 
Søren Glad

Medvirkende 
Troels Malling 
Gordon Kennedy 
Jakob Højlev Jørgensen 
Jesper Riefensthal 
Kristian Holm Joensen 
Lise Koefoed 
Mazie Mondrup 
Paw Henriksen

SPILLETIDSPUNKTER  
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00

PRISER    UNGE 
MAN-TOR 130/230/280 KR 80 KR 
FRE-LØR  170/270/320 KR ½ PRIS

   AAT KLUB  
ALLE DAGE  50 KR I RABAT
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KOMEDIEN, HVOR ALT
GÅR GALT
 FARCE

Gensyn med kendte ansigter
Når Folketeatret gæster Aalborg Teater med Komedien, hvor alt går 
galt bliver det til et festligt gensyn med to af Aalborg Teaters tidligere 
faste skuespillere.  
Troels Malling Thaarup var ansat på Aalborg Teater fra 2001 til 2005, 
og medvirkede blandt andet i forestillingerne Skyldrup, Skamdrup, 
Vamdrup, Shakespeares samlede værker og Laser og Pjalter. Mange 
husker ham sikkert i rollen som Nikolaj i Jul i Nøddebo Præstegaard.
Derudover bliver det til et gensyn med Jakob Højlev Jørgensen,  
der forlod Aalborg Teater i 2014 efter at have medvirket i blandt  
andet En kort en lang, Den Spanske Flue, Fakiren fra Bilbao og  
Martas Tema. Jakob Højlev Jørgensen lavede desuden monologen  
Jeg er min egen kone.
Endvidere medvirker Gordon Kennedy, der tidligere har gæstet 
Aalborg Teater, da han i 2001 spillede hovedrollen i Holbergs  
komedie Jean de France. 
Instruktøren på Komedien, hvor alt går galt er heller ikke ukendt  
i det nordjyske eller med det nordjyske teaterpublikum, da det  
er tidligere teaterdirektør for Aalborg Teater Geir Sveaass,  
der står for iscenesættelsen.

ADVARSEL! Der er risiko for at 
du græder af grin, for sjældent 
har man set noget så rablende  
og hjælpeløst udført.
En ambitiøs amatørgruppe 
kaster sig ud i et teaterstykke 
om et mordmysterium i bedste 
Agatha Christie-stil, men de  
har desværre ikke styr på meget 
andet end spilleglæden.  
Scenografien lever sig eget liv, 
rekvisitterne er aldrig hvor de 
skal være, replikkerne falder ikke 
til tiden, men til gengæld snubler 
de glade amatører hele tiden over 
møbler og medspillere og hele 
tiden på det forkerte tidspunkt.

Absolut ALT hvad der kan  
gå galt, går med sikkerhed  
HELT galt. Hvis en blanding  
af Mr. Bean, Monty Python  
og Svend, Knud og Valdemar  
får dig til at grine, så kan  
Komedien, hvor alt går galt  
det også.
 
Oplev et hold af Danmarks 
mest morsomme og adrætte 
skuespillere til denne vanvittig 
og prisvindende slapstickfarce, 
der i nogle sæsoner har blæst 
latterorkaner ind over  
Londons West End.
■
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18.09.2017
STORE SCENE
UPPERCUT DANSETEATER

Medvirkende 
Dansere fra  
Uppercut Danseteater

SPILLETIDSPUNKT  
MAN 19:30
PRISER    UNGE 
130/230/280 KR  80 KR 
   AAT KLUB  
                  50 KR I RABAT 

TRO/JUST BLAZIN'
DANS

SKATTESAGENS HELTE
KOMEDIE

EDITH PIAF
MUSIKFORESTILLING

Oplev én aften med de to spæn- 
dende danseforestillinger:
 
Uppercut Danseteater giver  
med deres blanding af break-
dance og moderne dans krop  
til begrebet tro i forestillin- 
gen Tro. 

Just Blazin' er med sine 
swingende rytmer, højt tempo 
og humør et jazzet festfyrværkeri 
af en danseforestilling om 
drømmen om at blive til  
noget, og at føre drømmen  
ud i livet.
■

Et hæsblæsende, underholdende 
og satirisk show om en af de 
mest spektakulære politiske 
skandaler i nyere tid; skattesagen 
mod Helle Thorning og hendes 
mand. En sag der for altid 
ændrede de demokratiske 
spilleregler i Danmark. Oplev 
tidligere skuespillere ved  
Aalborg Teater Andreas Jebro  

og Søren Bang Jensen, samt  
Ina Miriam Rosenbaum 
udrede hændelser og intriger 
akkompagneret af liveorkester.
■

Non je ne regrette rien og La  
vie en rose – er blandt Edith 
Piaf ’s mest kendte og elskede 
sange. Historien om den lille 
franske spurvs liv fra gade-
sanger til legende bliver 
levendegjort gennem små 
monologer, anekdoter og  
ikke mindst hendes sange. 

En gribende og rørende for-
tælling om en stor lille  
kunstners svære og turbulente 
liv. Et liv med heroinmisbrug  
og ikke mindst søgen efter  
den store kærlighed.
■

04.10.2017
STORE SCENE
OFF/OFF PRODUKTION

Medvirkende 
Ina-Miriam Rosenbaum 
Andreas Jebro 
Søren Bang Jensen

SPILLETIDSPUNKT  
ONS 19:30
PRISER    UNGE 
130/230/280 KR  80 KR 
   AAT KLUB  
                  50 KR I RABAT 

05.10.2017
STORE SCENE
THURØ MUSIKTEATER

Medvirkende 
Uta Motz, violin og sang 
Anders Allentoft, guitar og sang

SPILLETIDSPUNKT  
TORS 19:30
PRISER    UNGE 
130/230/280 KR  80 KR 
   AAT KLUB  
                  50 KR I RABAT 
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SPONSORER
HOVEDSPONSORER

ERHVERVSSPONSORER

KERNESPONSORER

GODT AT VIDE

Gratis introduktioner 

Ungebillet kun 80 kr. - billigere end biografen 

Forestillingen begynder i Teatercaféen

Er du under 25, eller er der unge i 
familien, så se her: Unge under 25 
år og alle studerende uanset alder 
kommer i Aalborg Teater for kun 
80 kr. Rabatten gælder mandag til 
torsdag og der er frit valg til alle 
forestillinger og alle pladser.  
I weekenden er der halv pris til 
unge og studerende. I løbet af 

sæsonen har vi enkelte arrange-
menter uden ungerabat. Husk 
legitimation til fremvisning 
sammen med billetten ved teater-
besøget. 

Ungebilletter køber du helt enkelt på 
aalborgteater.dk

Teater skal kunne opleves og ny-
des uden de store forudsætninger, 
og det gælder også for forestillin-
gerne på Aalborg Teater. Alligevel 
kan oplevelsen og forståelses- 
rammen altid uddybes, hvis man 
får en indføring i forestillingen 
og dens baggrunde. I løbet af 
sæsonen tilbyder vi introduktioner 
til udvalgte forestillinger ved en 

af teatrets dramaturger. Se hvilke 
dage, der er introduktioner ved 
den enkelte forestilling. Introduk-
tionerne begynder kl. 18.30 og 
varer 30 minutter. De er gratis  
og der er begrænset antal  
pladser. 

Du tilmelder dig på  
aalborgteater.dk/introduktioner 

Begynd jeres teateraften med 
en hyggelig snak over god mad 
i vores teatercafé. Her får I høj 
kvalitet på tallerkenen til rimelige 
priser. Teatercaféen byder bl.a. 
på en 3-retters menu til 225 kr., 
2 retter til 195 kr. og caféretter 
fra 145 kr. Holder I af god vin 
i glasset, så gå på opdagelse i 
caféens velassorterede vinkort, 
som gemmer på unikke 

kvalitetsvine fra egen import.  
I pausen kan I vende fore-
stillingen over en drink, snacks, 
friskbrygget specialkaffe eller 
andre forfriskninger fra caféens 
omfattende pausekort. 
AAT Klubmedlemmer får 10 % 
rabat på maden i teatercaféen.  

I bestiller bord på  
aalborgteater.dk/teatercafe 
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LØSSALGSPRISER Man-tors  Fre-lør (søn) 

STORE SCENE 

Romeo og Julie  130/230/280  170/270/320 

Rockulven  130/230/280  170/270/320  
Børnebillet (u. 15 år)  80  80

Karlsson på taget  150  150  
Børnebillet (u. 15 år)  80  80 

Cyrano  130/230/280  170/270/320

The Sound of Music  180/280/330  220/320/370 

West Side Story 195/295/345 235/335/385

Komedien, hvor alt går galt 130/230/280  170/270/320

Tro/Just Blazin’ 130/230/280

Skattesagens helte  130/230/280  

Edith Piaf  130/230/280

LILLE SCENE

Larm i kulissen  230  270 

Aftenlandet  230  270 

Skygge (Eurydike siger)  230  270 

Lang dags rejse mod nat 230  270 

MINDSTE SCENE

Porno for begyndere 130  170

TEATERCAFÉEN

Dialog  50 

Larsens Teatersuppe  95

FORPREMIERER

2 dage før premieren 80 - 190  80 - 210

UNGERABAT

Unge u. 25 & studerende  kun 80 1/2 pris

BILLETTER SPAR 50 KR.  
PR. BILLET

BILLETSALG

Online 
aalborgteater.dk 

Aalborg Teaters  
Billetservice 
Man-fre 10:00-16:30  
Lør-søn lukket 

Jernbanegade 9-11  
9000 Aalborg  
96 31 60 20  
billet@aalborgteater.dk

Grupperabat: Kontakt Aalborg Teaters Billetservice for priser  
eller se aalborgteater.dk/grupper

Alle priser er inkl. billetgebyr på 10 kr. pr. billet

Køb billetter til mindst tre forestillinger – så bliver du 
medlem af AAT Klub og sparer 50 kr. pr. billet

KØB ELLER BESTIL BILLETTER 
MED 50 KR. RABAT PÅ  
AALBORGTEATER.DK/AATKLUB

Som medlem af  
AAT Klub får du

50 kr. i rabat pr. billet

10 % rabat på spisning  
i Teatercaféen

10 % rabat på Dialog inkl.  
brunch i Teatercaféen

Rabat til over 130 teatre og  
scener i hele Danmark (op til  
75 kr. pr. billet)

Personligt medlemskort

Gratis parkering i Salling  
ved teaterbesøg

Gratis arrangementer  
eksklusivt for AAT Klub- 
medlemmer

Gratis rundvisninger kun  
for AAT Klubmedlemmer

Særlige AAT Klubtilbud som  
f.eks. sidste-øjebliks-billetter

En uges forkøbsret før  
alle andre når sæsonsalget  
starter 

Gratis ombytning af billetter 
inden 15.08.2017

Sæsonbrochuren tilsendt  
med post

AAT Klubrabatten på 50 kr. pr. billet gælder ikke til Karlsson på taget, 
Dialog, Larsens Teatersuppe, børne- og forpremierebilletter

Design: Nicolaj Spangaa | Opsætning: Clienti A/S | Tryk: Basis Tryk Dronninglund | Forbehold for trykfejl, programændringer, prisstigninger og force majeure



FIND AALBORG TEATER PÅ

AALBORGTEATER.DK

JERNBANEGADE 9-11 
POSTBOKS 1710 
9000 AALBORG

ADMINISTRATION 96 31 60 10

BILLETSERVICE 96 31 60 20

HOVEDSPONSORER


