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Kære Publikum

“VI LEVER I EN MÆRKELIG TID.
FORNUFTEN, SOM ENGANG SLOGES
MOD TROEN OG SYNTES AT HAVE
BESEJRET DEN, MÅ NU SÆTTE SIN
LID TIL, AT TROEN VIL FRELSE DEN
FRA UNDERGANG.”
JOHAN HUIZINGA

“Vi lever i en mærkelig tid” – den
sætning har vi hørt et utal af gange
efter Corona ramte verden. Meget
føles mærkeligt og usikkert. Ikke kun
smittefaren. Det føles som alting er
som før, men alligevel venter vi på en
stor forandring.
Uanset forandringer glæder vi os
til at slå dørene op igen og mødes
på teatret, og skulle vi mod forventning blive nødt til at aflyse en
forestilling i løbet af efteråret, får
du pengene retur, hvis du har købt
billet. Dette gælder naturligvis også,
hvis du bliver syg og må aflyse dit
teaterbesøg.
Aalborg Teater er stedet hvor “vi
mødes”. Vi skal ud af vores isolation
– både i fysisk og metaforisk forstand
– og ind i fællesskabet, ind i samtalen, ind i modsætningerne og ind i
brydningerne.
I fjor introducerede vi sæsonkortet,
som blev en stor succes hos publikum.
Vi vil arbejde videre på at gøre det
billigt at gå i teatret. Vores mål er at så
mange som muligt har råd til at bruge
teatret – kunsten skal være tilgængelig
for alle i et demokrati og en velfærdsstat som den danske.

2

Vi åbner sæsonen med en skandinavisk klassiker på Store Scene; Hedda
Gabler, om en ressourcestærk kvinde,
der har søgt tryghed i et borgerligt
ægteskab efter at have levet et vildt
ungdomsliv. Hedda er egenrådig,
speciel, begavet – men svag. Hun har
valgt det trygge og behagelige og valgt
sig selv fra. Nu mærker hun ubehaget.
Skammen. Vi følger Heddas kamp for
at være tro mod sig selv i en verden af
overflod og fristelser – en verden hvor
konformiteten falbyder sig med sine
løgnagtige transaktioner og forbindelser. Er Hedda et billede på Europa
2020?

På Lille Scene præsenterer vi nyskrevet
dramatik. Lille Scene skal være tæt på
vores samtid. I samarbejde med Teater
Stuk åbner vi sæsonen med forestillingen Fjende. Fjende ser nærmere på de
fjendebilleder og narrativer vi alle har
”om de andre” og os selv.

November og december står i julens
tegn med den dejlige julekalender
Snefald. Den populære og charmerende julekalender har spillet med stor
succes på flere teatre, og nu kommer
den til Aalborg i en opsætning med alt
hvad man kan ønske sig af jul, familiehygge og iørefaldende musik.

Efter nytår har vi Danmarkspremiere
på en af Europas største dramatikere,
Peter Handke, med stykket Skønne
dage i Aranjuez – en smuk fortælling
om livet, tabet af livsglæde og tabet
af nærværet til natur, seksualitet og
eksistens. Peter Handke modtog i 2019
Nobelprisen i Litteratur og er en af de
mest betydningsfulde og kontroversielle nulevende europæiske forfattere.

Det nye år indledes med en stor dansk
klassiker, nemlig Herman Bangs Tine.
Hvis Hedda er et billede på Europa,
er Tine et billede på Danmark. Et
billede på hvordan Danmark mistede
sin uskyld. Herman Bangs roman
beskriver med sit smukke sprog og sin
følsomhed de allermørkeste sider af
krigens rædsler. Tine er historien om
nederlag, men også en kærlighedshistorie. En roman der med poetisk
finesse og akturatesse beskriver den
danske folkesjæl.
I Teaterkoncerten Drømte mig en drøm
ser vi også på det danske og danskheden. I en overdådig visuel ramme og et
skarpt og unikt scenisk koncept ser vi
nærmere på den danske sangskat. Det
bliver til et genhør med kære og kendte
danske sange, hvor vi kan synge med.

Med Revolution i kommunen fortsætter
Henrik Szklany historien om Annita,
sønnen Lars og Nabo-John fra succesforestillingen Alle mulige ting til salg.
Nu vender Lars hjem med sit barn,
som Annita naturligvis skal tage sig
af, men det vil kommunen også gerne.
Glæd jer til Revolution i kommunen.

I samarbejde med teaterkompaniet
Flyvende Grise præsenterer vi The
Robot Project, hvor vi ser nærmere
på AI, artificial intelligence, som
fremadrettet vil blive en større og mere
integreret del af vores liv.
Vi slutter sæsonen med endnu en
Danmarkspremiere. Nemlig Thomas
Markmanns Kød – et tankespind og en
teaterleg, hvor dyr bliver mennesker
og mennesker dyr uden helt selv at
opdage det.
Velkommen i teatret!

Hans Henriksen
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ÉT KORT TIL EN VERDEN
AF TEATEROPLEVELSER
KØB SÆSONKORT OG FÅ GRATIS BILLETTER
TIL ALLE FORESTILLINGER
Til dig der elsker teater
Med et sæsonkort får du adgang til én
gratis billet til samtlige forestillinger
på Aalborg Teater i sæson 2020/21.
Du bestemmer
Sæsonkortet er en onlineløsning, og
det er dig der bestemmer, hvornår du
vil hente billetter, hvilke forestillinger
du ønsker at se, hvilke spilledage, og
hvilke pladser du vil have.
Sammen i teatret
Er I flere med sæsonkort, kan I sikre
jer at sidde sammen, fordi en person
kan hente billetter til hele gruppen.
Inviterer du en gæst med, får din gæst
50 kr. i rabat.
Udforsk med et sæsonkort
Du kan læse mere om sæsonkortet
på side 39 eller på aalborgteater.dk/
saesonkort

PRISER
Sæsonkort:
1.395 kr.
Sæsonkort for unge under 25 år:
495 kr.
Sæsonkort for studerende:
595 kr.

BØRN
FRA
80 KR.

Sæsonkortet er personligt, og gælder
for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021
Køb dit sæsonkort på aalborgteater.dk/saesonkort, eller kontakt
Aalborg Teaters Billetservice for
hjælp og vejledning.

TA’ FAMILIEN
MED I
TEATERET
Her på Aalborg Teater er vi stolte af,
at vi altid kan tilbyde et spændende
familieprogram med oplevelser, der
falder i familiens smag. Det er her, det
sker, hvis du ønsker at trække dine
børn (eller børnebørn) væk fra “skærmen” og med ind til en nærværende
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og underholdende live-oplevelse, som
hele familien kan dele. I sæson 2020/21
kan I på Store Scene opleve de herlige
forestillinger Pinocchio, Fyrtøjet og juleforestillingen Snefald.
Se mere her i sæsonprogrammet.
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ENSEMBLE 20/21
SEBASTIAN HENRY
AAGAARD-WILLIAMS

BOLETTE NØRREGAARD BANG

FERDINAND FALSEN HIIS

JØRGEN W. LARSEN

LARS TOPP THOMSEN

MARIA HENRIKSEN

STEFFEN BERENTHZ ERIKSEN

CAMILLA GJELSTRUP

GUSTAV DYEKJÆR GIESE

KARLA ROSENDAHL RASMUSSEN

LINE NØRHOLT

MARIE KNUDSEN FOGH

THOMAS KRISTIAN BEK

EVRIM BENLI

JACOB MOTH-POULSEN

KATHRINE HØJ ANDERSEN

MARCUS GAD JOHANSEN

MARTIN RINGSMOSE

ØSTEN BORRE SIMONSEN
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BLANDT MANGE FORESTILLINGER
BYDER SÆSONEN PÅ

DRØMTE MIG EN DRØM

HEDDA GABLER

REPETOIRE 2020/21
		
PREMIERER
STORE SCENE
10
HEDDA GABLER
SEPT – OKT
12
SNEFALD
NOV – DEC
14
TINE
JAN – FEB
16
PINOCCHIO
FEB – MARTS
18
DRØMTE MIG EN DRØM
APRIL – JUNI
LILLE SCENE
OKT
NOV – DEC
JAN – FEB
MARTS
MAJ
KUNSTEN
AUG

SNEFALD

PINOCCHIO
8

28

FJENDE
REVOLUTION I KOMMUNEN
DE SKØNNE DAGE I ARANJUEZ
THE ROBOT PROJECT
KØD

30

GEORGE DANDIN

20
22
24
26

		
REPREMIERER
STORE SCENE
30
FYRTØJET
AUG & OKT
30
BLODBADETS GUD
SEP & OKT
32
FORBRYDELSE OG STRAF
OKT
32
CYRANO11
MARTS
LILLE OG MINDSTE SCENE
22
NOV – DEC
32
APRIL

ALLE MULIGE TING TIL SALG
DEN UNGE WERTHERS LIDELSER
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HEDDA GABLER

PREMIERE
26.09. - 24.10.2020
STORE SCENE

Hedda Gabler leger med skæbnen. Hun spinder alle ind i
sit charmerende spind og indleder et farligt spil, der får
fatale følger.

Forfatter
Henrik Ibsen
Instruktør
Hans Henriksen
Scenograf
Nicolaj Spangaa
Medvirkende
Bolette Nørregaard Bang
Ferdinand Falsen Hiis
Marcus Gad Johansen
Martin Ringsmose
Line Nørholt

FARLIGT SPIL

Efter sidste sæsons store succes Et dukkehjem præsenterer
Aalborg Teater endnu et af Henrik Ibsens store klassiske
dramaer – Hedda Gabler.
Hedda lever i et praktisk og lidenskabsløst ægteskab og
føler sig fanget i den forkerte rolle som hjemmegående pynt.
Hedda flirtede i sin ungdom med den vilde, geniale, men alt
for udsvævende Lövborg. Hun valgte i stedet rolige, søde
Tesman. Og hos ham får hun det dejlige hus og det gode liv,
som hun troede, hun drømte om, indtil hendes gamle flirt
uventet dukker op.
Det er ubærligt, og Hedda kaster sig ud i en altødelæggende
dødedans, som river alt og alle med sig, da Hedda mister
kontrollen over både sig selv og sin egen skæbne.

SPILLETIDSPUNKTER
MAN - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER
MAN - TOR 120/155/215/260 KR
FRE - LØR 140/195/255/295 KR
UNGE U 25
MAN - TOR 80 KR
FRE - LØR 80/80/160/160 KR
STUDERENDE
MAN - TOR 90 KR
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
29.09.2020
SE MERE S. 37
UNDERVISNINGSMATERIALE
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/
UNDERVISNING
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SNEFALD

PREMIERE
21.11. - 23.12.2020
STORE SCENE

En forældreløs pige i en trist verden. Et eventyrland
fuldt af magi og kærlighed. En hemmelig portal skiller
dem. Kan Selma finde vejen?

Dramatiseret til scenen
Hilde Hagerup og Hanne Hagerup
Bearbejdelse
Synne Teksum og Marianne Sævig
Instruktør
Mia Lipschitz
Scenografi og kostumer
Krogh & Bjørnvad
Medvirkende
Line Nørholt
Jørgen W. Larsen
Kathrine Høj Andersen
Thomas Kristian Bek
Ferdinand Falsen Hiis
Østen Borre Simonsen
Marcus Gad Johansen
Steffen Berenthz Eriksen
Evrim Benli
Sebastian Henry Aagaard-Williams
m.fl.

HJERTEVARMT JULEEVENTYR

Snefald er en ny juleklassiker og en poetisk og magisk musikforestilling for hele familien – et hjertevarmt juleeventyr om
at finde sig selv og føle sig hjemme, hvor man er.
”Kære Julemand. Hvis du findes, og hvis det er muligt, så
ønsker jeg mig en familie”. Sådan skriver Selma på ni i sit
brev til julemanden. Hun bor i Verden Udenfor, hos sin
tidligere nabo Ruth, fordi hun har mistet sine forældre for
længe siden. Og Ruth er lidt stram i betrækket, især når det
kommer til juleri. Men Selmas brev når faktisk frem, og hun
og hendes nye ven Hugo når på magisk vis også selv frem til
landet Snefald.
I Snefald vågner man hver morgen til råbet ”Goooodmorgen
Snefald”, og her bor selveste julemanden, der hedder Julius,
sammen med alle nisserne. For eksempel den ældre og lidt
skøre opfindernisse IQ, der har bygget julemandens fuldautomatiske og motoriserede bil-slæde. Men der bor også en
ambitiøs og streng nisse ved navn Winther, og han pønser
på noget. Onde kræfter er på spil, og da Julius pludselig
forsvinder, kastes Selma ud i en eventyrlig kamp for at redde
julen – og finde sin sande familie.
Denne varme, sjove og rørende fortælling stammer fra en
norsk TV-julekalender, der også blev sendt på DR i 2017.
Siden blev den dramatiseret og har spillet med stor succes
i både Norge og på Odense Teater, og nu kommer den til
Aalborg og varmer og fortryller hele familien.

SPILLETIDSPUNKTER
TIR - FRE 18:00
LØR 12:00 & 16:00
PRISER
TIR - TOR 130/165/245/295 KR
FRE - LØR 150/205/295/350 KR
BØRN U 15
TIR - TOR 80 KR
FRE - LØR 80/80/120/120 KR
UNGE U 25
TIR - TOR 80/80/80/120 KR
FRE - LØR 80/80/160/160 KR

Baseret på NRKs julekalender Snøfall, produceret af NRK Super med
manuskript af Klaus Hagerup, Hilde Hagerup, Hanne Hagerup
og Synne Teksum. TV-instruktion af Synne Teksum. Musik af Henrik
Skram. Dette er et officielt licensprodukt baseret på NRK’s julekalender
SNØFALL, produceret af NRK Super.
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BØRN
FRA
80 KR.

STUDERENDE
TIR - TOR 90/90/90/140 KR
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

SNEFALD
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TINE

DØDSDØMT KÆRLIGHED
Tine er Herman Bangs mesterlige klassiker om et stykke
Danmarkshistorie, som er en del af os alle. Men først og
fremmest er det en gribende og tragisk kærlighedshistorie i krigens skygge.
I året 1863 er degnens datter Tine pige i huset hos skovridderen på Als. Hun er veninde med fruen i huset – og hemmeligt
forelsket i skovridderen selv. Men den skygge i livet er for
intet at regne mod det, der kommer, da krigens alvor og
grusomheder rammer det stille samfund på Als. Skovridderfruen og sønnen er bragt i sikkerhed og skovridderen må til
fronten.
Under de dramatiske begivenheder udvikler der sig et
kærlighedsforhold mellem Tine og skovridderen. Desperat
og dødsdømt kærlighed finder sin fuldbyrdelse til lyden af
buldrende kanoner og altfortærende flammer. Et kærlighedsforhold der får fatale følger.
Prisvindende instruktør Runar Hodne iscenesætter forestillingen, og med sig har han den danske sanger og sangskriver
Lydmor, der komponerer stemningsfuld og smuk elektronisk
musik til forestillingen.

PREMIERE
23.01. – 27.02.2021
STORE SCENE
Forfatter
Herman Bang
Instruktør
Runar Hodne
Scenografi og lysdesign
Ulrik Gad
Kostumier
Maria Gyllenhoff
Komponist
Lydmor/Jenny Rossander
Medvirkende
Line Nørholt
Thomas Kristian Bek
Marie Knudsen Fogh
Bolette Nørregaard Bang
Ferdinand Falsen Hiis
Østen Borre Simonsen
Maria Henriksen
Marcus Gad Johansen
Steffen Berenthz Eriksen
Lars Topp Thomsen
Jørgen W. Larsen

SPILLETIDSPUNKTER
MAN - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER
MAN - TOR 120/155/215/260 KR
FRE - LØR 140/195/255/295 KR
UNGE U 25
MAN - TOR 80 KR
FRE - LØR 80/80/160/160 KR
STUDERENDE
MAN - TOR 90 KR
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
28.01.2021
SE MERE S. 37
UNDERVISNINGSMATERIALE
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/
UNDERVISNING
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PINOCCHIO

13.02. - 20.03.2021
& VINTERFERIEN
STORE SCENE

Mere end noget andet i hele verden ønsker den gamle
fattige træskærer Gepetto sig en søn. Så han skærer sig
en fin drengedukke i træ og kalder ham for Pinocchio.

Forfatter
Carlo Collodi
Instruktør
Martin Nyborg
Scenograf
Mari Lassen Kamsvaag
Medvirkende
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Kathrine Høj Andersen
Jacob Moth-Poulsen
Evrim Benli
Karla Rosendal Rasmussen
Gustav Dyekjær Giese

DER ER INGEN BÅND DER BINDER MIG

Pinocchio er ikke nogen helt almindelig trædukke – for han
kan gå, løbe, danse, synge og tale – og så er han frygtelig
nysgerrig. Og så er der lige det med næsen – for kommer
Pinocchio til at lyve, så vokser næsen.
Pinocchio skal begynde i skole, men der er så mange andre
spændende ting, man kan gøre. Og inden Pinocchio får set
sig om, er han midt i et farefuldt eventyr langt fra Gepetto.
Nu må Pinocchio lære at tænke på andre end sig selv.
Holdet bag de seneste sæsoners børneforestillinger Fyrtøjet
og Hans og Grete, instruktør Martin Nyborg og scenograf
Mari Lassen Kamsvaag, skaber et fortryllende eventyrligt
univers med plads til både grin, gys og sug i maven.

BØRN
KUN
80 KR.

SPILLETIDSPUNKTER
LØR 11:00 & 13:00
VINTERFERIE (UGE 8) 13.00 & 15.00
PRISER
Enhedspris i salen
BØRN U/15 80 KR
VOKSNE 175 KR
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
SKOLEFORESTILLINGER
HVERDAGE 10:00 / 12:00
BØRN 55 KR / LÆRER 30 KR
SE MERE PÅ AALBORGTEATER/
SKOLE
UNDERVISNINGSMATERIALE
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/
UNDERVISNING
16

PINOCCHIO

AALBORG TEATER – SÆSON 20/21

TEATERKONCERTEN

DRØMTE MIG EN DRØM
SYNG MED PÅ DEN DANSKE SANGSKAT

DANMARKSPREMIERE
30.04 – 05.06.2021
STORE SCENE

Med Teaterkoncerten Drømte mig en drøm dyrker vi
vores fælles glæde ved at synge sammen, lytte, genlytte
og genfortrylles af den danske sangskat, som gennem
generationer, op- og nedture, krigs- og fredstider har
bundet os sammen.

Instruktion og koncept
Jacob Schokking

Den danske sangskat lever, ånder og udvikler sig i os alle,
hver gang vi synger – alene, sammen, hjemme i hverdagens
syngen-med på radioen, i skolen eller på jobbet.

Medvirkende
Karla Rosendahl Rasmussen
Ferdinand Falsen Hiis
Bolette Nørregaard Bang
Østen Borre Simonsen
Line Nørholt
Evrim Benli
Marie Knudsen Fogh
Sebastian Henry Aagaard-Williams

Fra vi er helt små, lærer sangen os sproget at kende og
får os til at falde til ro og i søvn. I skolen, på højskolen og
i andre fællesskaber synger vi videre om egn, land og den
store verden. Sangen rører os, rykker os sammen, minder
os om sammenhænge, større end os selv. Vi får samme puls,
samme åndedræt og mærker med krop og sjæl, at vi hører
til noget – en hjemstavn, en tradition, en nation. Intet andet
kan gøre det samme på bare få minutter.

Scenograf og kostumer
Karin Gille
Kapelmester
Niels Søren Hansen

Med stor kærlighed og nysgerrighed er instruktør Jacob
Schokking gået på opdagelse i den smukke danske sangskat
i alt fra arbejdersange over årstidssange til sange, der hylder
ungdommen i al dens mangfoldighed.
Resultatet af denne higen og søgen er blevet en storslået og
visuel, unik teaterkoncert, der præsenterer kendte sange i
nye fortolkninger, glemte og ikke længere kendte sange, nye
sange – og ikke mindst inviteres publikum til at synge med.

SPILLETIDSPUNKTER
MAN - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER
MAN - TOR 190/225/325/375 KR
FRE - LØR 210/265/365/425 KR
UNGE U 25
MAN - TOR 80/80/80/120 KR
FRE - LØR 150/150/200/200 KR
STUDERENDE
MAN - TOR 90/90/90/140 KR
FRE - LØR 160/160/220/220 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
04.05.2021
SE MERE S. 37
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FJENDE

– ELLER VEN?
En fortælling om, hvordan fjendskab fødes og spørgsmålet om, hvorvidt et andet menneske vil være din
trussel eller din tryghed?
Fire kvinder fra fire forskellige lande er spærret inde
sammen. De har reddet sig selv og hinanden fra alle
katastroferne, men hvad så nu? Kan de finde en fælles måde
at håndtere krisen på? Kan de modstå fjendskabet, der lurer
og venter både udenfor og inde i deres forskansning? Tør de
åbne døren og kigge ud? Og hvad er det værste: katastrofen
udenfor eller vandvidet i isolationen?
Teater Stuk sætter med Fjende fire nationaliteter på scenen
i skikkelse af fire kvindelige skuespillere med rødder i hhv.
Rusland, Kurdistan, Danmark og Korea. Forestillingen
undersøger, hvordan fjendskaber opstår og udvikler sig,
og det sker i en dystopisk fantasi, hvor fire kvinder er
undsluppet en eller måske flere katastrofer – klima, virus,
krig. Selvom de har en fælles interesse i at hjælpe hinanden
og holde sammen som gruppe, bærer deres samtaler og
indbyrdes konflikter i høj grad præg af, at de ikke deler de
samme erfaringer, og derfor opfatter virkeligheden helt
forskelligt.
Fjende produceres i en tid, hvor vi alle befinder os netop,
hvor de fire kvinder står; midt i en uoverstigelig katastrofe,
der har vendt op og ned på den verden, vi kender. De seneste
år har vi stået overfor en række globale kriser – og et mere og
mere faretruende klimabillede – men særligt med coronaens
lammelse af vores samfund, oplever vi, hvordan en ydre fjende
tager os alle som gidsel, og vi tvinges til at se på verden med
nye øjne.
Teater Stuk undersøgte på Aalborg Teater med coproduktionen Sexpol en tidlig udgave af den seksuelle
frigørelse, og i dette nye undersøgende teaterprojekt
arbejder gruppen med fjendskab som fænomen.
Nyuddannede Anastasia Nørlund debuterer som instruktør
og den unge, gambiansk-norske dramatiker Camara
Lundestad Joof bidrager med nyskrevne tekster.
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DANMARKSPREMIERE
03.10. - 24.10.2020
LILLE SCENE
CO-PRODUKTION MED
TEATER STUK
Tekster af:
Camara Lundestad Joof
Instruktør
Anastasia Nørlund
Scenograf
Filippa Berglund
Medvirkende
Ellaha Lack
Solvej Kyung-Sook Christiansen
Kathrine Høj Andersen
Maria Henriksen

SPILLETIDSPUNKTER
MAN - FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER
ALLE DAGE 215 KR
UNGE U 25
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE
ALLE DAGE 90 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
07.10.2020
SE MERE S. 37
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REVOLUTION
I KOMMUNEN

BEDSTEMOR PÅ BARRIKADERNE
Som ingen anden formår den danske dramatiker Henrik
Szklany at tage temperaturen på udkantsdanmark anno
2020. Nu er han klar igen med 2. del af historien om Annita, sønnen Lars og Nabo-John.
Succesforestillingen Alle mulige ting til salg handlede om
Annitas desperate forsøg på at undgå at barndomshjemmet
skulle ende på tvangsauktion. I denne regulære 2’er Revolution
i kommunen er hendes voksne søn vendt hjem fra et længere
ophold i København med et få måneder gammelt spædbarn i
armene, den lille Vincent. Moderen er indlagt på den lukkede,
for som Lars siger: “Hun er helt kebab”. Men nu er Annita altså
blevet bedstemor, og hendes kæreste, John, er stedbedstefar.
Men har man ret til egne børn, eller er tvangsfjernelse faktisk
til barnets bedste? Annita er ikke i tvivl og hun er villig til
revolution, hvis det er det, der skal til. Og det er det.

DANMARKSPREMIERE
20.11. - 22.12.2020
LILLE SCENE
Forfatter
Henrik Szklany
Instruktør
Martin Nyborg
Scenograf
Laura Rasmussen
Medvirkende
Marie Knudsen Fogh
Lars Topp Thomsen
Camilla Gjelstrup
Jacob Moth-Poulsen
Bolette Nørregaard Bang
Karla Rosendahl Rasmussen

ALLE MULIGE
TING TIL SALG
HHHHHH
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KRISTELIGT DAGBLAD

APPETIZE

ARBEJDEREN

JYLLANDS-POSTEN

NORDJYSKE

MIGOGAALBORG

POV INTERNATIONAL

SCENEKANTEN

KULTURKONGEN

BROADWAYWORLD

Fik du ikke set forløberen til Revolution i kommunen, Alle
mulige ting til salg, har du mulighed for at se den, mens vi
spiller Revolution i kommunen.
Alle mulige ting til salg handler om truende tvangsauktion, gamle
familierelationer og om forskellen mellem et hus og et hjem.
Annita er lige blevet fyret fra sin aktivering og så skylder hun penge
væk. Men så får hun en god idé. Hvorfor ikke sælge alle de ting, der
alligevel bare ligger og flyder, og få penge ind på den måde?
Læs meget mere om Alle mulige ting til salg på aalborgteater.dk/
allemuligetingtilsalg, hvor du også kan købe billet.
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SPILLETIDSPUNKTER
MAN – FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER
ALLE DAGE 215 KR
UNGE U 25
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE
ALLE DAGE 90 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
26.11.2020
SE MERE S. 37

REVOLUTION
I KOMMUNEN

AALBORG TEATER – SÆSON 20/21

DE SKØNNE DAGE
I ARANJUEZ

DANMARKSPREMIERE
29.01. - 20.02.2021
LILLE SCENE

To mennesker – en kvinde og en mand – sidder på en
veranda en varm sommerdag og har tid og anledning
til at erindre og spørge hinanden ud. Om kærlighed, om
længsler, om selve det at erindre. Kender de hinanden?
Taler de om den anden eller nogen andre?  

Forfatter
Peter Handke
Instruktør
Hans Henriksen
Scenograf
Ditte Marie Walter Thygesen
Medvirkende
Martin Ringsmose
Camilla Gjelstrup

KAN VI TALE OS TIL NÆRHED?

I stærk kontrast til samtidens utålmodige og stressede jag
efter stadig kortere, hurtigere og mere effektive kommunikationer, lader Handke først og fremmest “Kvinden” og
”Manden” være stille, og lytte og mærke hvad stilhed er. Og
det afføder en dialog, der er sælsomt smuk:
Kvinden
Og det er et sælsomt ord: Højsommer, i en så dyb stilhed. Dyb
stilhed – det er til gengæld det rette ord. Før vi begyndte at tale,
du og jeg, havde jeg en følelse af – at stilheden ville komme, eller
at den ville nedstige, som man ville have sagt førhen, eller en
yderligere, en fuldendt ro, en nedkomst af en ro på dette sted,
og ikke kun her, men over hele jorden. Jorden ville sagte med
stilhedens nedkomst forvandle sig, sagte – til en skive, sådan
som man førhen forestillede sig det? Til et krater, til et bassin.
Takket være den dybe stilhed vandt landet her mere dybde.
Igen et sælsomt udtryk: at vinde dybde.
Manden
En sød illusion.
Forfatter Peter Handke modtog i 2019 Nobelprisen i litteratur og i denne rørende duet spiller han konsekvent kønnene
og kampene mellem dem ud imod hinanden, men han gør
det med en raffineret og sjældent set skønhed.  

SPILLETIDSPUNKTER
MAN – FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER
ALLE DAGE 215 KR
UNGE U 25
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE
ALLE DAGE 90 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
10.02.2021
SE MERE S. 37

24

DE
SKØNNE
DAGE I
ARANJUEZ
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THE ROBOT PROJECT
KAN MAN LÆRE EN ROBOT
AT VÆRE MENNESKELIG?

Hvad sker der når det lykkes at udstyre en kunstig intelligens
med bevidsthed? Det stiller mennesket overfor nogle store
beslutninger og en række svære opgaver. For hvad er intelligens og bevidsthed i det hele taget? Er en robot med kunstig
bevidsthed et levende væsen? Hvordan forklarer man en
nysgerrig robot, hvorfor man har skabt den? Hvordan lærer
man den at forstå sig selv og verden? Hvordan lærer man
den om mennesket og om følelser og vores værdier – de
menneskelige og etiske værdier som fremtidens robotter
helst skal kunne forstå og følge, hvis vi vil undgå katastrofer?

DANMARKSPREMIERE
13.03. - 26.03.2021
LILLE SCENE

CO-PRODUKTION MED
FLYVENDE GRISE

Af
Flyvende Grise
Thomas L. Corneliussen
Nicolaj Spangaa
Maja Romm
Andreas Buhl
Janus Jensen
På scenen
Ernesto Piga Carbone

Projektet tager de store spørgsmål op, som fremtiden med AI –
Artificial Intelligence – og robotter rummer, og eksponerer dem
gennem humor og poesi. På scenen er virkelige robotter, kunstigt
intelligente AI’er og ét levende menneske. The Robot Project er en
unik, underholdende og tankevækkende menneske-robot forestilling efterfulgt af en interaktiv talk med en af Danmarks førende
eksperter i udfordringerne ved AI og intelligente maskiner.
Det prisvindende teaterensemble Flyvende Grise har siden 1999
skabt humoristiske, finurlige og poetiske forestillinger. I Nordjylland har de bl.a. præsenteret forestillingerne Filth (2001) og
Historien om alt (2010).

SPILLETIDSPUNKTER
MAN – FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER
ALLE DAGE 215 KR
UNGE U 25
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE
ALLE DAGE 90 KR

Forestillingen bliver til i samarbejde mellem Flyvende Grise, Stages
of Science og Enactlab. Øvrige samarbejdspartnere: CBS og Aalborg
Universitet. Støttet af: Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Konsul
George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond.
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AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

THE
ROBOT
PROJECT
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KØD

KUN FOR DUMME SVIN

DANMARKSPREMIERE
01.05. - 22.05.2021
LILLE SCENE

Kød er et hæsblæsende og vildt stykke ny dansk dramatik,
der stiller tilskueren spørgsmålet: Hvordan ville du have
det, hvis det var dig, der var svinet?
Sissel og Johan mødes til en fest, hvor kødet steger, så fedtet
flyder, og kød indtages i rå mængder.
Sissel og Johan får gennem stegeosen hurtigt et godt øje til
hinanden, stikker af og – møder en talende gris.
Er de så fulde? Er det Sissel, der er skør, når hun vil have den
med hjem, eller er det Johan, der er hjerteløs, når han ikke vil?
I hvert fald finder de alle tre hjem i lejligheden, og nu begynder svineriet at tage fart. Det er slet ikke så let at være gris i et
land, hvor der årligt slagtes knap 20 millioner svin.
Efter succesforestillingerne Beton og Drengen der ville være
vægtløs sætter Thomas Markmann – en af de mest markante
stemmer i dansk dramatik – nu tænderne i det kød, vi næsten
alle spiser, men hvis produktionsproces ingen vil høre om …

Forfatter
Thomas Markmann
Instruktør
Martin Nyborg
Scenograf
Marie Rosendahl Chemnitz
Medvirkende
Kathrine Høj Andersen
Lars Topp Thomsen
Steffen Berenthz Eriksen
Marcus Gad Johansen
Camilla Gjelstrup
Jacob Moth-Poulsen
m.fl.

SPILLETIDSPUNKT
MAN – FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER
ALLE DAGE 215 KR
UNGE U 25
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE
ALLE DAGE 90 KR
AAT KLUB
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE
GRATIS INTRODUKTION
11.05.2021
SE MERE S. 37
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GEORGE DANDIN

CRAZY GOOD SUMMERTHEATER
George Dandin er en af Moliéres absolut morsomste farcer,
der på den mest forrygende og underholdende måde giver
os et indblik i vores til tider absurde trang til at få tingene
til at gå lige efter vores hoved.  
Få en helt ekstraordinær og skæv teateroplevelse når Teatret
Slotsgården i samarbejde med Aalborg Teater og Kunsten
præsenterer sommerteater på Kunstens smukke amfiscene.
Forestillingen
er støttet af:  

FYRTØJET

EVENTYR AF H. C. ANDERSEN
Fyrtøjet gav både børn og voksne øjne så store som
the-kopper og Rundetårn, da forestillingen sidst
indtog Aalborg Teaters Store Scene.
Nu er soldaten, heksen, prinsessen og ikke mindst de
største og særeste hunde parat til at tage hele familien
med på en fortryllende og spektakulær oplevelsesrejse
ind i H. C. Andersens magiske verden.
Anbefales fra 5 år.

BLODBADETS GUD
NÅR CURLINGFORÆLDRE
FORSVARER DERES BØRN

Blodbadets Gud er teater-sitcom, når det er bedst og
pirker til alle forældres onde mistanker og trang til at
beskytte deres børn.
Ordene springer som gnistrende granatsplinter, bidende
ironiske stikpiller sendes afsted, og parforholdet og den
civiliserede kommunikation sættes på prøve i Yasmina
Rezas fantastiske, hårdtslående og ikke mindst morsomme
parforholdskomedie Blodbadets Gud.
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PREMIERE
01.08- 05.08.2020
KUNSTENS AMFISCENE
I SAMARBEJDE MED TEATRET
SLOTSGÅRDEN OG KUNSTEN
Medvirkende
Kasper Dalsgaard
Freja Klint
Sophie Zinkernagel
Jonas Kriegbaum m.fl
SPILLETIDSPUNKTER
LØR-TIR 19:30/ONS 20:00
PRISER		
U18/STUD.
199 KR		
95 KR
AAT SÆSONKORT
ALLE DAGE 50 KR I RABAT

TER:
BILLET AARDEN.DK
TSG
ETSLO
TEATR eller i døren

GEORGE DANDIN

REPREMIERE
15.-27.08 & 10.-17.10.2020
STORE SCENE

HHHHH

Medvirkende
Sebastian Henry AagaardWilliams
Steffen Berenthz Eriksen
Bolette Nørregaard Bang m.fl.

NORDJYSKE

HHHHH
MIGOGAALBORG

SPILLETIDSPUNKTER
MAN-FRE 18:00/LØR 16:00
UGE 42 10:00/LØR 11:00 & 13:00
PRISER Enhedspris i salen
BØRN U/15 80 KR
VOKSNE 175 KR
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

FYRTØJET

REPREMIERE
01.-05.09. & 10.-17.10.2020
STORE SCENE

BLOD
BADETS
GUD

Medvirkende
Lars Topp Thomsen
Camilla Gjelstrup
Jacob Moth-Poulsen
Marie Knudsen Fogh
SPILLETIDSPUNKTER
MAN-FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER		
UNGE/STUD.
120 - 295 KR		 80-180 KR
AAT KLUB 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

HHHHH

UNGT TEATERBLOD

HHHHH
SCENEKANTEN

HHHH

KULTURKONGEN.DK

HHHHHH
APPETIZE

HHHHHH
SCENEKANTEN

HHHHH
NORDJYSKE

HHHHH
MIGOGAALBORG

HHHH

JYLLANDS-POSTEN
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FORBRYDELSE
OG STRAF

UDØDELIG KRIMIKLASSIKER
Forbrydelse og straf tog i Hans Henriksens opsætning publikum
med storm ved premieren i 2020. Nu bliver der mulighed for
et gensyn med denne intense, nervepirrende, medrivende og
store klassiker.
Raskolnikov beslutter sig for at tage livets udfordringer i egen hånd
og slår et menneske ihjel. Mordgåden udfolder sig med en angrende
morder og en skånselsløs detektiv.

CYRANO

SITRENDE, RÅT OG POETISK
Cyrano er et sitrende, jazzet, poetisk og eksperimenterende
sansebombardement af fysisk teater, akrobatik, lyrik og musik,
befolket af skæve eksistenser i en rå og medrivende verden.
Oplev Martin Ringsmose i en sublim kraftpræstation med et stærkt,
rørende og heftigt portræt af poeten og duellanten Cyrano.

DEN UNGE WERTHERS
LIDELSER
KÆRLIGHEDENS FATALE FØLGER

Den unge Werthers Lidelser er et enestående, intenst og
skæbnesvangert drama om et desperat menneskes kamp
for kærligheden.
Den unge, sværmeriske Werther er dybt forelsket i Lotte og bryder
sammen, da han erfarer, at hun er gift med den fornuftige Albert.
De følelser, romanen vakte, udløste en bølge af selvmord i Europa, og
romanen blev forbudt i mange lande, herunder også Danmark.
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REPREMIERE
27.10. - 31.10.2020
STORE SCENE
Medvirkende
Ferdinand Falsen Hiis
Martin Ringsmose
Bolette Nørregaard Bang m.fl.
SPILLETIDSPUNKTER
TIRS-FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER 		
UNGE/STUD.
120 - 295 KR		 80-180 KR
AAT KLUB 50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

HHHHH
NORDJYSKE

HHHHH
KULTURLEBEN.DK

FORBRYDELSE
OG STRAF

REPREMIERE
17.03. - 19.03.2021
STORE SCENE
Medvirkende
Martin Ringsmose
Bolette Nørregaard Bang
Ferdinand Falsen Hiis m.fl.
SPILLETIDSPUNKTER
ONS-FRE 19:00
PRISER
UNGE/STUD.
120 - 295 KR		 80-180 KR
AAT KLUB
50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

REPREMIERE
06.04. - 21.04.2021
MINDSTE SCENE
Medvirkende
Gustav Dyekjær Giese
Maria Henriksen
Martin Ringsmose
SPILLETIDSPUNKTER
MAN-FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER			 UNGE/STUD.
130 KR.		
80-90 KR.
AAT KLUB
50 KR I RABAT
SÆSONKORT
GÆLDER TIL ALLE DAGE

HHHHH
NORDJYSKE

HHHHH
MIGOGAALBORG

HHHHH

UNGT TEATERBLOD

CYRANO
HHHHHH
NORDJYSKE

HHHHHH
MIGOGAALBORG

HHHHH

JYLLANDS-POSTEN
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JYLLANDS-POSTEN
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KRISTELIGT DAGBLAD
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DEN UNGE
WERTHERS
LIDELSER

ISCENE.DK

BØRSEN

POLITIKEN
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TEATERCAFÉEN –
HER MØDES VI OGSÅ
En dejlig oplevelse på Aalborg Teater starter med et godt
måltid mad og et velskænket glas i hyggeligt selskab.
Lokalt, økologisk og rustikt repertoire
Folkene bag Teatercaféen serverer hver aften lækre og sæsoninspirerede retter fra lokale leverandører med stil fra det rustikke,
danske køkken. Menukortet skifter i løbet af sæsonen, og rummer alt fra kronvildt fra heden, rejer fra Læsø til svampe fra den
nørrejyske skovbund. Der lægges vægt på økologi, og Teatercaféen er indehaver af Det Økologiske Spisemærke i bronze, der
betyder at 30-60 % af alle råvarer er garanteret økologiske.
Vin – bæredygtigt koncept
Teatercaféen byder på et omfangsrigt vinkort med selvimporterede kvalitetsvine fra velvalgte vinbønder rundt omkring i
verden. I sortimentet findes et anderledes koncept; økologisk
og biodynamisk vin på genanvendelige plastikfustager. Du har
mulighed for at få tappet en flaske og tage med hjem. Et nemt
pantsystem gør det enkelt at genbruge flaskerne igen og igen.
Forfriskninger i pausen
I pausen kan I vende forestillingen over en drink, snacks, friskbrygget specialkaffe eller andre forfriskninger fra caféens omfattende pausekort. Bestil jeres forfriskninger inden forestillingen,
så sørger Teatercaféen for at jeres bestilling står klar.
Folkekantine til frokost
Teatercaféen holder også åbent til frokost. I de uformelle omgivelser serveres enkle og velsmagende retter til fornuftig pris.
Teatercaféen tilbyder hver dag en personaleret for alle. Måske
møder du flere af teatrets skuespillere midt i en lækker frokost
inden prøvestart.
Se mere om det aktuelle menukort, åbningstider, bordbestilling m.m. på aalborgteater.dk/teatercafe

10% RABAT PÅ SPISNING I TEATERCAFÉEN
FOR ALLE MED SÆSONKORT OG MEDLEMMER
AF AAT KLUB. RABATTEN GÆLDER OGSÅ TIL
FROKOST-MENUKORTET.
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SPONSORER

Støt Aalborg Teater og nyd godt af de mange unikke fordele.
Er du interesseret i en uforpligtende snak herom, så kontakt
Erhvervs- og sponsorchef Tine Wammen på tlf. 96316015 eller
tw@aalborgteater.dk. Læs mere på aalborgteater.dk/sponsorer

GODT AT VIDE
Ungebillet fra kun 80 kr. – billigere end at gå i biografen

HOVEDSPONSORER

Er du under 25 år eller er der unge i
familien, så se med her: Unge under
25 år kommer i Aalborg Teater for
kun 80 kr. Rabatten gælder mandag
til torsdag og der er frit valg til alle
forestillinger. Fredag og lørdag er
ungeprisen 80 – 200 kr.

I løbet af sæsonen vil der være
enkelte arrangementer uden
ungerabat.

Ungebilletter køber du helt enkelt
på aalborgteater.dk

Husk at medbringe legitimation
til fremvisning ved scanning af
billetten ved teaterbesøget.

KERNESPONSORER

MOBILITETSPONSOR

Gratis introduktioner

ERHVERVSSPONSORER

P R E S S E F OT O G R A F

LARS HORN

Teater skal kunne opleves og
nydes uden de store forudsætninger, og det gælder også Aalborg
Teaters forestillinger.

baggrund. I løbet af sæsonen tilbyder vi introduktioner til udvalgte
forestillinger ved en af teatrets
dramaturger.

Introduktionerne begynder 45
min. før forestillingen og varer ca.
20 min. Introduktionerne er gratis
og der er begrænset antal pladser.

Oplevelsen og forståelsesrammen
vil altid kunne uddybes ved en
indføring i forestillingen og dens

Ved den enkelte forestilling kan
man se hvilke dage der er introduktioner.

Tilmeld dig på aalborgteater.dk/
introduktioner

Tag familien, vennerne, kollegaerne
eller måske strikke- eller madklubben med i teatret og få en god
oplevelse.

for jer med rundvisning, spisning
og forestilling. I får en fast pris pr.
person og skal kun finde en dato –
så klarer vi resten.

Læs mere på aalborgteater.dk/
grupper eller kontakt vores Billetservice.

Er I 10 personer eller flere, er der
store rabatter og fordele at hente.
Vi arrangerer gerne en hel aften

Ønsker I kun teaterbilletter, er der
stadig penge at spare, når I kommer som gruppe.

Jo flere I er – jo mere sparer I
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BILLETTER
BILLETSALG
Online
aalborgteater.dk
Aalborg Teaters
Billetservice
Man-fre 11:00-16:30
Lør-søn lukket
Jernbanegade 9-11
9000 Aalborg
96 31 60 20
billet@aalborgteater.dk

LØSSALGSPRISER

SÆSONKORT
Man-tors

Fre-lør (søn)

STORE SCENE
Hedda Gabler

120/155/215/260

140/195/255/295

Snefald
Børn u/15

130/165/245/295
80

150/205/295/350
80/80/120/120

Tine

120/155/215/260

140/195/255/295

Pinocchio og Fyrtøjet
Børn u/15

175
80

175
80

Drømte mig en drøm
Blodbadets Gud
Forbrydelse og straf
Cyrano

190/225/325/375
120/155/215/260
120/155/215/260
120/155/215/260

210/265/365/425
140/195/255/295
140/195/255/295
140/195/255/295

TAG PÅ OPDAGELSE MED
DIT SÆSONKORT
Når dit sæsonkort først er betalt, er det bare at
gå på opdagelse. Og det er helt gratis at være
modig og udforske nogle af de forestillinger,
som du ellers ikke ville have købt billet til.
Måske opdager du nyt liv i en klassiker? Eller
finder en perle af en nyskreven forestilling?
• Du kan frit gå i teatret, når du har lyst
• Du får mange oplevelser til en god pris
• Du får set forestillinger, som du
umiddelbart ikke ville have set
• Du får set flere forestillinger
• Det er let og fleksibelt

LILLE SCENE
Fjende
Revolution i kommunen
Alle mulige ting til salg
De skønne dage i Aranjuez
The Robot Project
Kød

215
215
215
215
215
215

215
215
215
215
215
215

MINDSTE SCENE
Den unge Werthers lidelser

130

130

KUNSTEN (Billetter: Teatretslotsgaarden.dk)
George Dandin
199

199

• Du får 10 % rabat på spisning
i Teatercaféen
• Du kan se en forestilling igen gratis,
hvis du har en betalende gæst med
• Din gæst får 50 kr. i rabat
• Du får eksklusive arrangementer for
sæsonkortholdere

UNGE- OG BØRNEPRISER
Børn
Unge u. 25
Studerende

80
80-120
90-140

80-120
80-200
90-220

SÆSONKORT
Sæsonkort 1.395 kr. / for unge u. 25 år: 495 kr. / for studerende 595 kr.
38

Alle priser er inkl. billetgebyr på 15 kr. pr. billet.

Sæsonkort for unge under 25 år:
495 kr.
Sæsonkort for studerende:
595 kr.
Sæsonkortet er en personlig, online løsning, og
gælder for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021
Køb dit sæsonkort på aalborgteater.dk/saesonkort, eller kontakt Aalborg Teaters Billetservice
for hjælp og vejledning.

SPAR 50 KR.
PR. BILLET

FORPREMIERER
Der afholdes forpremiere de 2 dage før premieren, prisen varierer fra
120 til 210 kr. alt efter scene og forestilling

PRISER
Sæsonkort
1.395 kr.

Elsker du teater, men ser du ikke mere
end 3-6 forestillinger på en sæson, så er
AAT Klub noget for dig.
Køb billetter til mindst tre forestillinger
– så bliver du medlem af AAT Klub og
sparer 50 kr. pr billet.
Du kan enten købe dine klubbilletter
på aalborgteater.dk ved at vælge prisen

“AAT Klub” eller du kan udfylde en
bestillingskupon på aalborgteater.dk/
aatklub, så opretter Billetservice dit
klubmedlemskab for dig.
AAT Klubrabatten gælder ikke til
Pinocchio, Fyrtøjet, Larsens Teatersuppe,
3. stop fra Gug, Dialog, børne-, unge- og
forpremierebilletter.
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