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2021/22: Vi streamer projektet Livet – 
en brugsanvisning, vi laver readings af 
ny dansk dramatik og lancerer vores 
nyeste tiltag – Teater & samfund.

Vi forholder os til vores samtid
For Aalborg Teater er det vigtigt 
at være et teater, der forholder sig 
til sin samtid. Vi ønsker at være 
et politisk teater uden at tilhøre 
en bestemt politisk retning. Vi vil 
være politiske i den forstand, at vi 
forholder os til fællesskabet. Vi gerne 
diskutere og debattere, og derfor re-
laterer vores forestillinger sig også til 
de problemstillinger, som er vigtige 
for den tid vi lever i. Det være sig den 
veluddannede middelklasses brudte 
illusioner i Sommergæster, eller be-
tydningen af overgreb og nederlag på 
den danske sjæl i Tine. Fremmedhed, 
ydmygelse og raseri i Medea, eller ud-
fordringerne med køn og narrativer 
i De skønne dage i Aranjuez. Vi ser på 
den voksende identitære bevægelse 
i Morgenlandet, og selvmordet i Jeg er 
vinden. Vi diskuterer status quo og 
længslen efter endelig at ”være der” 
i Er det bare en overgang?, forholdet 
mellem fantasi og virkelighed, smer-
te og liv i Hvem er bange for Virginia 
Woolf og vi ser på køn, tidsepoker og 
jazz i musicalen Sugar.

Alt er i spil
Vi lever i en tid, hvor alt er sat i 
spil igen. Hvor vi ikke længere har 
fast grund under fødderne. Det er 
uklart hvad der er rigtigt og forkert. 
Einstein skrev et sted: ”En mand 
med et ur ved altid hvad klokken er. 
En mand med to kan aldrig være 
sikker”. Det beskriver vor tid i en 
nøddeskal. Det er både fantastisk, 

men også skræmmende. Det pola-
riserer, skaber frygt, usikkerhed og 
forvirring. Men det byder også på 
muligheder. Alle de forestillinger vi 
præsenterer i 2021/22 forholder sig 
til dette. Både i de forskellige genrer 
og med de forskellige æstetiske 
udtryk. Noget er smukt, andet er 
skræmmende. Noget er underhol-
dende, andet er langsomt, noget er 
musikalsk, andet er teksttungt, noget 
er underspillet, andet er teatralsk. Vi 
ønsker at vise vores publikum alle 
facetter af teatret. Teater er liv på en 
helt speciel måde. At elske teatret 
er at elske livet – og det har vi brug 
for i dag.

Sæsonen 2021/22 bliver den mest 
aktive sæson vi nogensinde har haft. 
Vi byder på ikke mindre end 25 titler, 
hvoraf 14 er premierer. Desuden 
byder vi på gæstespil, egne tidligere 
forestillinger samt gratis streams.

Hvis du er interesseret i teater, eller 
gerne vil gå på opdagelse i teatrets 
mange muligheder, er det nu du skal 
investere i et sæsonkort – så kan du 
se rigtig meget teater for få penge! 
Det er århundredets deal.

Gå på opdagelse i programmet!

Jeg tror på at vi kan glæde os til 
teatersæsonen 2021/22.

Hans Henriksen
Teaterdirektør

Kære Publikum

Så kan vi præsentere en ny sæson 
her på Aalborg Teater! Det føles 
næsten som at starte fra nul efter et 
år med nedlukninger. Et teater er jo 
et sted, der syder af liv, mennesker 
og aktivitet. Det er det vi lever for: 
Tilstedeværelse. Live. Sammen med 
andre mennesker. Det har vi ikke 
kunnet det sidste år, og vi savner 
i den grad samværet med og nær-
været af vores publikum! Teater er 
ikke det samme uden sit publikum. 
Om I er bevidste om det eller ej, så 
bidrager I i stor udstrækning til fore-
stillingerne. Dialogen mellem scene 
og sal går begge veje, og det er netop 
den dialog som er så særegen ved 
vores kunstart. Det er mødet mellem 
energier, ideer og forventninger, som 
giver teatret dets umiddelbare værdi. 

Vi er det teater i Danmark som, uden 
sammenligning, har streamet mest 
under forårets nedlukning. Det har 
været vores eneste mulighed for at 
være i kontakt med publikum i en 
krisetid. Vi er sat i verden for publi-
kum, betalt af fællesskabet, og skal 
bidrage når det er muligt for os. Vi 
fortsætter med at streame i sæsonen 
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ALBERT EINSTEIN

EN MAND MED ET UR  
VED ALTID 
HVAD KLOKKEN ER. 
EN MAND MED TO 
KAN ALDRIG 
VÆRE SIKKER.

NYE VEJE, NYE STEMMER, NYE MULIGHEDER
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Hele sæsonen på ét kort
Når du har sæsonkort, kan du frit 
vælge, hvor mange af sæsonens 22 
forestillinger, gæstespil og arran-
gementer, du vil opleve. Og hvilken 
aften du vil opleve dem. Du skal 
bare bestille en gratis billet, når du 
vil i teatret.

Giv dine venner rabat
Du kan også dele dine teaterople-
velser med andre. Når du inviterer 
en gæst med i teatret, får hun eller 
han 50 kr. rabat på billetten – og 
din billet er stadig gratis. Også hvis 
du allerede har set forestillingen.

Læs mere om Sæsonkort på  
side 63 og på aalborgteater.dk/ 
saesonkort

Priser for sæsonkort 
21/22 og  adgang til 
alle forestillinger:

Ét kort til en verden 
af teateroplevelser 

10% RABAT I 
TEATERCAFÉEN

Kun kr. 1.395,-
Unge under 25 år kun kr. 495,-
Studerende kun kr. 595,-

KØB SÆSONKORT OG FÅ GRATIS BILLETTER TIL ALLE FORESTILLINGER
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KEJSERENS NYE KLÆDER

Her på Aalborg Teater er vi stolte af, 
at vi altid kan tilbyde et spændende 
fami lieprogram med oplevelser, der 
falder i familiens smag. Det er her, det 
sker, hvis du ønsker at trække dine 
børn (eller børnebørn) væk fra “skær-
men” og med ind til en nærværende 

og underhol dende live-oplevelse, som 
hele familien kan dele. I sæson 2021/22 
kan I på Store Scene opleve de herlige 
forestillinger Kejserens nye klæder, 
Fyrtøjet og Snefald.

Se mere her i sæsonprogrammet.

TA’ FAMILIEN 
MED I 
TEATERET

BØRN
FRA 

80 KR.

FYRTØJET

NORDJYSKE
H H H H H 

KULTURKUPEEN.DK
H H H H 

KULTUREN.NU
H H H H H  

MIGOGAALBORG
H H H H H  

BROADWAYWORLD
H H H H 

SNEFALD

NORDJYSKE
H H H H H 

KULTURKONGEN.DK
H H H H 

MIGOGAALBORG
H H H H H 

UNGT TEATERBLOD
H H H H H 

SCENEKANTEN
H H H H H 
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ENSEMBLE   21/22

CLARA JOSEPHINE MANLEY

LARS TOPP THOMSEN

BOLETTE NØRREGAARD BANG

CAMILLA GJELSTRUP JØRGEN W. LARSEN

EVRIM BENLI

KARLA ROSENDAHL

KATHRINE HØJ ANDERSEN

MARIE KNUDSEN FOGHLINE NØRHOLT 

MARCUS GAD JOHANSEN 

PATRICK A. HANSEN 

STEFFEN BERENTHZ ERIKSEN

ULRIK WINDFELDT-SCHMIDTMARTIN RINGSMOSE

MARIA HENRIKSEN ØSTEN BORRE SIMONSEN

9

THOMAS KRISTIAN BEKANNIKA JOHANNESSEN
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SOMMERGÆSTER

ER DET BARE EN OVERGANG?

I KRYDSET FÅR DE NY SOFA

BLANDT MANGE FORESTILLINGER  
BYDER SÆSONEN PÅ 

MORGENLANDET

1111

REPERTOIRE 2021/22

11

STORE SCENE   PREMIERER  
SEPT  SOMMERGÆSTER  12
OKT  TINE  14
FEB-MARTS  HVEM ER BANGE FOR VIRGINIA WOOLF? 16 
JAN-APRIL  KEJSERENS NYE KLÆDER  18 
MAJ-JUNI  SUGAR  20 
JUNI  LIVSTIDSGÆSTERNE  22
 
LILLE SCENE  
AUG-SEPT  MEDEA 24
OKT  DE SKØNNE DAGE I ARANJUEZ 28
NOV-DEC  JEG ER VINDEN 30
FEB-MARTS  MORGENLANDET 34
MARTS-APRIL  I KRYDSET FÅR DE NY SOFA 38 
MAJ-JUNI  ER DET BARE EN OVERGANG? 40

MINDSTE SCENE  
MARTS  HVEM SLOG MIN FAR IHJEL? 42

AAT STREAM  
NOV  LIVET – EN BRUGSANVISNING 44

 
STORE SCENE  REPREMIERER
OKT  ALLE MULIGE TING TIL SALG 46
AUG-OKT  FYRTØJET 48
NOV-DEC  SNEFALD 50

AAT STREAM  
SEPT-JUNI  READINGS OG TEATER & SAMFUND 52

STORE SCENE  GÆSTESPIL
AUG  LATE NIGHT SHOW 54
MARTS  TWO LIONS AND A CASTLE 54

KUNSTEN  
JULI  DAMEN FRA NATCAFÉEN 54

TEATERCAFÈEN  ØVRIGE ARRANGEMENTER
SEPT-JUNI  DIALOG 56
SEPT-JUNI  LARSENS TEATERSUPPE 56 
SEPT-JUNI  3. STOP FRA GUG 56
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SOMMERGÆSTER
“ NÅR ALT ER NEMT, BLIVER MAN 

HURTIGT DUM”

PREMIERE
04.09. - 25.09.2021
STORE SCENE

For den veluddannede middelklasse er livet ikke blot 
ulideligt let. Det kan også være ulideligt tomt. Forude 
venter revolutionen – motiveret af trangen til at kysse 
den evige virkelighedsflugt farvel.

En gruppe venner, som alle tilhører den veluddannede 
middelklasse, har samlet sig i et sommerhusområde. Her 
sidder de så. Som dannede og sofistikerede læger, forfattere, 
ingeniører og direktører.

De er fælles om de store mængder alkohol, der akkompag-
nerer de lange snakke om livet. Fælles om de lange nætter, 
de små skandaler og den voksende mistillid til verden om-
kring dem. I deres midte ulmer oprøret mod virkeligheds-
flugten. Mod livets ulidelige lethed og ditto tomhed.

Forestillingen er skrevet af Maxim Gorki, den verdenskendte 
russiske dramatiker. Selvom Sommergæster er fra 1904, er 
den fortsat stærkt aktuel med sin stærkt underholdende og 
sylespidse skildring af middelklassens passivitet.

På scenen kan man opleve næsten hele Aalborg Teaters 
ensemble, som er et af Danmarks største. De 14 skuespil-
lere befinder sig i en scenografi frembragt af den ligeledes 
verdenskendte Serge von Arx, den schweiziske scenograf, 
professor og arkitekt. Von Arx har blandt andet været sce-
nograf for Robert Wilson i løbet af de sidste to årtier, og han 
har sit virke på teatre over hele verden.

Forfatter 
Maxim Gorki

Instruktør 
Hans Henriksen

Scenograf 
Serge von Arx

Musiker 
Lasse Sandkamm
Medvirkende 
Lars Topp Thomsen 
Maria Henriksen 
Janus Bakrawi  
Annika Johannessen 
Kathrine Høj Andersen 
Evrim Benli  
Martin Ringsmose  
Karla Rosendahl  
Steffen Berenthz Eriksen  
Marie Knudsen Fogh  
Østen Borre Simonsen  
Line Nørholt  
Jørgen W. Larsen 
Thomas Kristian Bek

SPILLETIDSPUNKTER 
TIR - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER  
TIR - TOR 120/155/215/260 KR 
FRE - LØR 140/195/255/295 KR
UNGE U 25 
TIR - TOR 80 KR 
FRE - LØR 80/80/160/160
STUDERENDE  
TIR - TOR 90 KR 
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB  
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61 SOMMERGÆSTER
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PREMIERE
30.09. - 13.10.2021
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 
Annika Johannessen 
Jørgen W. Larsen 
Bolette Nørregaard Bang 
Maria Henriksen 
Østen Borre Simonsen 
Marie Knudsen Fogh 
Steffen Berenthz Eriksen 
Marcus Gad Johansen  
Evrim Benli 
Lars Topp Thomsen

SPILLETIDSPUNKTER 
TIR - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER 
TIR - TOR 120/155/215/260 KR 
FRE - LØR 140/195/255/295 KR
UNGE U 25 
TIR - TOR 80 KR 
FRE - LØR 80/80/160/160 KR
STUDERENDE 
TIR - TOR 90 KR 
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB 
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

UNDERVISNINGSMATERIALE 
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/ 
UNDERVISNING

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61 TINE

TINE
“HAN TOG MIG KUN FOR ET NU”

I 1864 mister Danmark sin uskyld. Det samme gør den 
unge Tine, da hun under krigens hærgen indleder et 
dramatisk kærlighedsforhold med en gift skovrider.

Tine er en gribende og tragisk kærlighedshistorie, der udspil-
ler sig før og under krigen i 1864. Hovedpersonen er degnens 
datter, som er pige i huset hos skovrider Berg på Als. Hun er 
veninde med hans kone – men også hemmeligt forelsket i 
Berg. Dette dilemma er imidlertid det reneste vand ved siden 
af den furore, som i form af krigens grusomheder skyller ind 
over det ellers så stille samfund på Als.

Skovriderfruen og sønnen bliver bragt i sikkerhed, men 
Tine bliver tilbage sammen med Berg. Midt i de dramatiske 
begivenheder udvikler der sig et kærlighedsforhold mellem 
den unge pige og skovrideren, og den både desperate og 
dødsdømte kærlighed finder sin fuldbyrdelse, mens lyden 
af buldrende kanoner og altfortærende flammer omgiver de 
elskende.

Line Nørholt og Thomas Kristian Bek indtager rollerne som 
Tine og Berg. Den prisvindende instruktør Runar Hodne 
iscenesætter forestillingen, mens Ulrik Gad står for sce-
nografien og Marie Gyllenhoff for kostumedesignet. Jenny 
Rossander, bedre kendt som Lydmor, har komponeret den 
stemningsfulde og smukke elekroniske musik til forestil-
lingen, som akkompagneres af Aske Bergenhammer Hoegs 
lyddesign.
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PREMIERE
17.02. - 12.03.2022
STORE SCENE

Nogle mennesker har brug for en helt særlig ingrediens, 
hvis de skal mærke, at de endnu er i live: Smerte. Både 
den smerte, man selv kan mærke, og den, man kan påfø-
re andre. I smerten ligger vejen til frigørelsen, fantasien, 
kreativiteten og skaberkraften. I smerten ligger kimen 
til den menneskelige udvikling.

Historieprofessor George og hans kone Martha er hjemvendt 
efter en fakultetsfest på det universitet i New England, hvor 
George er ansat. Martha mødte et ungt par ved festen, og 
uden at George ved det, har hun inviteret dem med hjem til 
en drink.

Først bliver det unge par blot tilskuere til George og Marthas 
modbydelige verbale angreb på hinanden. Men snart bliver 
de hvirvlet ind i værternes indbyrdes kamp – og samtidig 
også ofre for George og Marthas både kreative og perfide 
humor. I løbet af forestillingens tre akter bliver udvekslin-
gerne endnu mere afstumpede og absurde, og resultatet er 
et smerteligt opgør med de forventninger, som det moderne 
samfund har til sine borgere.

Edward Albees Tony-vindende forestilling debuterede på 
Broadway i 1962 og blev efterfølgende filmatiseret med 
hele 5 Oscars til følge. I denne opsætning indtager Martin 
Ringsmose og Marie Knudsen Fogh rollerne som George og 
Martha. Teaterdirektør Hans Henriksen instruerer, mens 
hans makker gennem snart 20 år, Nicolaj Spangaa, står for 
scenografien.

Forfatter 
Edward Albee

Instruktør 
Hans Henriksen

Scenograf 
Nicolaj Spangaa
Medvirkende 
Marie Knudsen Fogh 
Martin Ringsmose 
Karla Rosendahl  
Østen Borre Simonsen

SPILLETIDSPUNKTER 
TIR - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER  
TIR - TOR 120/155/215/260 KR 
FRE - LØR 140/195/255/295 KR
UNGE U 25 
TIR - TOR 80 KR 
FRE - LØR 80/80/160/160 KR
STUDERENDE  
TIR - TOR 90 KR 
FRE - LØR 90/90/180/180 KR
AAT KLUB  
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

EDVARD ALBEE'S 
HVEM ER BANGE FOR 
VIRGINIA WOOLF?
“JEG AFSKYR MIG SELV!”

HVEM ER 
BANGE FOR 
VIRGINIA WOOLF?

EDWARD ALBEE'S
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KEJSERENS NYE 
KLÆDER
“MEN HAN HAR JO IKKE NOGET TØJ PÅ!”

PREMIERE 
29.01. - 02.04.2022
OG VINTERFERIEN 
STORE SCENE

Når vi skal påpege, at noget altså ikke er nær så 
fantastisk eller vigtigt, som nogen ellers gør det 
til, er der kun ét begreb, der elegant opsummerer, 
hvad vi mener: Kejserens nye klæder.

Kejseren er stærkt populær, han klæder sig altid i 
overensstemmelse med den seneste mode, og han 
er en stjerne på catwalken. Kejseren har swag! Men 
moden forandrer sig hurtigt. Det fantastisk smukke og 
fluffy tøj, som kejseren iklæder sig om morgenen, kan 
allerede om aftenen være forfærdeligt og forældet.

H.C. Andersens klassiske fortælling er for nylig blevet 
gendigtet og dramatiseret af Viktor Tjerneld på Malmö 
Stadsteater. Resultatet er en farverig og stærkt under-
holdende nøgenforestilling for børn og barnlige sjæle, 
som nu kan opleves på Aalborg Teater.

Tjerneld er igen instruktør, mens rollerne udfyldes af 
Aalborg Teaters eget ensemble. Christian Albrechtsen 
står bag forestillingens scenografi og kostumer.
 

Forfatter 
H.C. Andersen
Instruktør 
Viktor Tjerneld
Scenograf 
Christian Albrechtsen 
Medvirkende 
Kathrine Høj Andersen 
Camilla Gjelstrup 
Clara Josephine Manley 
Patrick A. Hansen  
Ulrik Windfeldt-Schmidt
m.fl.

SPILLETIDSPUNKTER 
LØR 11:00 & 13:00 
VINTERFERIE (UGE 8) 11.00 & 13.00
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

BØRN 
KUN 

80 KR.

KEJSERENS 
NYE KLÆDER
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SUGAR
“INGEN ER FULDKOMMEN”

PREMIERE
04.05. - 04.06.2022
STORE SCENE

Nogle gange må man ty til kreative løsninger, hvis man 
skal slippe ud af en tilspidset situation. Eksempelvis kan 
det ske, at man ufrivilligt bevidner et gangsteroprør. Så 
må man iklæde sig dametøj, skifte navn og blive medlem 
af et kvindeband.

I 1930’ernes Chicago begiver de arbejdsløse jazzmusikere 
Jerry og Joe sig rundt, da de en dag bliver vidner til et gang-
steropgør. De vil for alt i verden ikke fanges af gangsterne, 
så for at sikre deres skæbne skifter de deres beklædning ud 
med dametøj. 

De skifter også deres navne ud med Daphne og Josephine, 
men de får ikke blot en ny kønsmæssig identitet ud af det: De 
får også job som musikere i et turnerende orkester, hvor alle 
medlemmerne er kvinder. Altså undtagen de to senest an-
komne. I selskab med den betagende sangerinde Sugar Kane 
slår Daphne og Josephine deres musikalske folder, indtil de 
en dag bliver indhentet af fortiden og pludselig står ansigt til 
ansigt med gangsterne igen.

Musicalen er baseret på filmen Some Like It Hot fra 1959, som 
havde Marilyn Monroe i rollen som Sugar Kane, mens Jack 
Lemon og Tony Curtis spillede Jerry og Joe. I denne opsæt-
ning spilles Jerry og Joe af Nikolaj Bjørn-Andersen og Albert 
Stein Ankerstjerne, mens Karla Rosendahl indtager rollen 
som Sugar Kane. Mia Lipschitz instruerer, og Niels Søren 
Hansen er kapelmester for det oplagte kvindeband.

Instruktør 
Mia Lipschitz
Scenograf 
Camilla Bjørnvad
Kapelmester 
Søren Hansen
Medvirkende 
Karla Rosendahl  
Albert Stein Ankerstjerne 
Nikolaj Bjørn-Andersen 
Marie Knudsen Fogh  
Clara Josephine Manley 
Steffen Berenthz Eriksen 
Østen Borre Simonsen 
Patrick A. Hansen  
Bolette Nørregaard Bang  
Line Nørholt  
Ulrik Windfeldt-Schmidt 
Jørgen W. Larsen 
m.fl.

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

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61 SUGAR
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LIVSTIDSGÆSTERNE
EN KOMEDIE OM ALLE DEM,  
DER ER DIG

PREMIERE
11.06. - 18.06.2022
STORE SCENE
CO-PRODUKTION MED  
BETTY NANSEN TEATRET

Du kan jo prøve med dig selv. Dig, der læser det her. 
Eller: Jer, der læser det her. Hvor mange er du? Hvor 
mange sider af dig er dig? Der er måske arbejds-dig, og 
der er familie-dig. Der er sex-dig og grave-have-dig. Og 
efter tre glas vin er der måske også danse-dig?

De bor indeni dig, alle dem, der er dig. I din krop. I dit sind. 
Du roterer personlighederne efter omstændighederne. Du 
kan mikse to eller flere af dem ved særlige lejligheder. Og du 
oplever ind imellem en helt ny dig, der måske bare har været 
lukket inde, siden du blev født.

Oplev Line Knutzons anmelderroste komedie, som er en 
co-produktion med Betty Nansen Teatret. Her lader de seks 
skuespillere spille det samme menneske – på samme tid.
Vi får dermed seks versioner af det samme menneskes kær-
lighedsliv, musikalitet og vrede, og disse spilles af henholds-
vis Niels Ellegaard, Ena Spottag, Elliott Crosset Hove, Tryggvi 
Sæberg Björnsson, Xenia Noetzelmann og Maria Rossing. 
Elisa Kragerup, som er Betty Nansen Teatrets kunstneriske 
leder, instruerer forestillingen.

Har du talt, hvor mange der er dig? Du behøver heldigvis 
ikke købe billet til jer alle.

Manuskript 
Line Knutzon
Instruktør 
Elisa Kragerup
Scenografi 
Karin Gille
Medvirkende 
Niels Ellegaard 
Ena Spottag 
Elliott Crosset Hove 
Tryggvi Sæberg Björnsson 
Xenia Noetzelmann 
Maria Rossing

LIVSTIDS-
GÆSTERNE

SPILLETIDSPUNKTER 
MAN - FRE 19:30/LØR 16:00
PRISER  
MAN - TOR 130/165/245/295 KR 
FRE - LØR 150/205/295/350 KR
UNGE U 25 
MAN - TOR 80/80/80/120 KR 
FRE - LØR 80/80/160/160 KR
STUDERENDE  
MAN - 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

Foto: Sara, Peter & Tobias
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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

UNDERVISNINGSMATERIALE 
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/ 
UNDERVISNING

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

MEDEA
“MIN TRUSSEL GÆLDER OGSÅ DIG”

Når den magtesløse kæmpe forrådes, venter der en gru-
som hævn. For den magtesløse kæmpe vil altid forsøge 
at generobre magten og dermed få kontrol over både sin 
egen og andres skæbne.

Medea er prinsessen og krigsheltinden, som har forrådt sine 
forældre og dræbt sin bror for Jasons skyld, inden hun rejste 
til et fremmed land for at være sammen med Jason. Men 
Jason forråder hende: Han forlader Medea og deres to børn 
til fordel for en yngre kvinde, som er landets prinsesse.

Selv mener Jason, at det er en nødvendig og politisk moti-
veret manøvre, der skal sikre landets fred. Men Medea ser 
hans utroskab som udtryk for det ultimative forrædderi, og 
hun hævner sig på den mest brutale måde: Hun dræber både 
deres to børn og Jasons nye kone.

Euripides’ græske tragedie blev første gang opført i år 431 før 
vor tidsregning, og forestillingens eviggyldige skildring af, 
hvorvidt en magtesløs skæbne er i stand til at gå, er lige så 
relevant i dag, som den var dengang.

Næsten to et halvt årtusinde efter sin urpremiere opføres 
Medea på Aalborg Teater med Camilla Gjelstrup i titelrol-
len, og på scenen ses desuden Bolette Nørregaard Bang og 
Marcus Gad Johansen. Forestillingen instrueres af Sullivan 
Lloyd Nordrum, som er blandt de første dimittender fra Den 
Danske Scenekunstskoles masteruddannelse. Medea er hans 
formelle instruktørdebut.

PREMIERE
28.08. - 25.09.2021
LILLE SCENE

Forfatter 
Euripides
Instruktør 
Sullivan Lloyd Nordrum
Scenograf 
Katrine Krohn
Medvirkende  
Camilla Gjelstrup 
Bolette Nørregaard Bang 
Marcus Gad Johansen

MEDEA
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INTERVIEW: SULLIVAN LLOYD NORDRUM

Norske Sullivan Lloyd Nordrum er blandt 
de første dimittender fra Den Danske 
Scenekunstskoles instruktørlinje. I denne 
sæson instruerer han hele to forestillinger 
på Aalborg Teater: Euripides’ klassiske 
tragedie, Medea, og monologen Hvem 
slog min far ihjel?, som er baseret på 
romanen  af franske Édouard Louis, 
og som fremføres af  Evrim Benli fra 
Aalborg Teaters ensemble.  
I dette interview fortæller den 
unge nordmand om sine drømme 
og ambitioner  – og om, hvordan 
instruktørens rolle  har ændret 
sig gennem tiden.

Hvilken følelse håber du, at folk 
forlader teatret med, efter de har set 
Medea?

– Jeg håber, at de konkluderer, at de 
faktisk elsker Medea. At de går ud af 
salen med en sorg over den tragiske 
skæbne, som karaktererne deler, men 
også med en accept af hende. Jeg 
føler selv, at jeg kender hende, og det 
ønsker jeg også at andre skal.

Hvad så når de har set Hvem slog min 
far ihjel?

– Den forestilling er først og 
fremmest et politisk projekt. Den 
fokuserer på kommunikationen mel-
lem forskellige sider af det politiske 
spektrum og følelsen af, at de store 
politiske fortællinger ikke længere 
føles autentiske. Så jeg håber, at 

publikum får anledning til på ny 
at koble sig op på nogle grund-
læggende humanistiske værdier 

ved at gennemleve den smukke 
metafor, som er bærende for 
forestillingen.

Selv om de er vidt forskellige, så 
bearbejder begge forestillinger 
nogle af de absolut stærkeste 
og mest dramatiske følelser, 
man som menneske kan 
have. Hvad er det ved disse 
stærke følelser, der tiltaler 
dig så meget som kunstner?

– For mig er det særligt 
inspirerende at betragte, 

hvordan mennesker håndterer kriser. 
Det er det, der gør et drama politisk 
– at man ser nærmere på etikken, der 
ligger til grund for de valg, der træf-
fes, når man er tvunget til at handle. 
Når det er sagt, så føler jeg ikke, at jeg 
specifikt opsøger de svimlende dra-
matiske højder, men de er tit til stede, 
hvis man tager tekstens situationer 
alvorligt. Et konfliktfyldt rum er også 
spændingsfyldt, og det tiltaler mig. 
Jeg ønsker ikke, at det skal være nemt 
for nogen, der står på gulvet.

Hvad er den altoverskyggende kvalitet 
ved scenekunst, som ingen andre 
kunstformer rummer i samme grad, 
hvis overhovedet?

– Liveoplevelsen. Det, at vi observerer 
noget, som bliver skabt for øjnene 
af os. Det er ægte. Fordi publikum 
gennem deres empati tager det, 
de oplever, med sig videre, bliver 
scenekunst en voldsom kunstart. Den 
rummer en direkte forbindelse til 
dem, der befinder sig i rummet den 
dag, forestillingen vises.

Hvad er scenekunstens vigtigste opgave 
i vor tid? 

– At anvende den platform, man har, 
til at spejle de højeste værdier, som 
man bærer med sig. At snakke om 
aktuelle temaer er for mig at se en 
opgave, som er på linje med forsøget 
på at være et godt menneske i éns 
privatliv. 

Hvordan vil du karakterisere den rolle, 
som instruktøren har på et teater, 
sammenlignet med tidligere?

– Tidligere generationer af instruk-
tører har mærket et pres i forhold 
til, at man skal rumme alle svarene, 
fordi instruktøren var forestillingens 
visionære skaber. Men nu handler det 
mere om at tage vare på det miljø, 
som det givne stykke udspringer af.

I hvilken grad håber du at ændre folks 
opfattelse af verden, samfundet og 
deres medmennesker gennem dine 
forestillinger?

– I bedste fald håber jeg at frembrin-
ge en accept af noget, som er ander-
ledes. Noget, som giver kompleksitet 
til de store fortællinger, der påvirker 
kulturen – eller modsat at forenkle 
komplekse problemstillinger, som 
ikke før er blevet italesat. Jeg håber, 
at de forestillinger, jeg laver, har 
konsekvenser for dem, der ser dem. 
Men jeg håber også, at publikum 
nyder dem. 

Hvilken rolle spiller katharsis i dine 
forestillinger?

– I begge disse forestillinger er 
katharsis vigtig. Det er enormt 
tilfredsstillende, hvis det fungerer. 
Katharsis er dog ikke noget, jeg gene-
relt går efter. Men hvis teksten lægger 
op til det, så går jeg dén vej. Jeg følger 
altid forfatteren.

Hvad er din drøm som instruktør?

– Jeg vurderer mit arbejde ud fra 
procentsatser: Hvor mange procent 
af min forestilling var virkeligt god? 
Hvis jeg er oppe over 40 procent, har 
jeg gjort det rigtig godt. Måske jeg en 
dag når op over 80 procent. Det ville 
være fantastisk.

Hvordan har det været som nordmand 
at blive uddannet i Danmark?

– Det har virkelig været et eventyr! 
Jeg har elsket næsten alt ved det. Jeg 
har en ambition om at bliver dansker 
efter disse fem år.

Hvad er den største kunstneriske for-
skel på dansk og norsk scenekunst, som 
du er stødt på undervejs?

– I Norge har vi ikke teaterkoncerter. 
Det siger en del om forskellen. Norsk 
teater er virkelig mere selvhøjtideligt. 
På godt og ondt.

Af alle teaterforestillinger, du nogen-
sinde har set, hvilken har så gjort det 
allerstørste indtryk på dig?

– Som 23-årig så jeg Markens grøde, 
og forestillingen blev instrueret af 
Sebastian Hartmann. Der var en 
scene, hvor der faldt savsmuld ned fra 
taget – så meget, at hele hovedscenen 
på Nationalteatret blev fuldkommen 
dækket, og rummet blev fyldt med 
en bitter stank. Det var fuldstændigt 
overvældende, og det var første gang, 
jeg betragtede teater som kunst. 

Hvad gør Aalborg Teater til et særligt 
attraktivt forum for scenekunst?

– Aalborg Teater har et helt eminent 
ensemble. Samtidig er det et teater, 
som virkelig satser på dramatik og ta-
ger nogle store kunstneriske chancer. 
Kvaliteten af stykkerne er høj, og den 
ufiltrerede respons fra publikum er 
fantastisk. Aalborg Teater er ikke et 
sted, der kun søger at være til for en 
hermetisk kunstelite. I stedet er det 
et teater, som søger dialogen med sit 
publikum og sin samtid, og det gør 
det til et virkelig spændende forum 
for scenekunst.

” DET KONFLIKT- 
FYLDTE RUM 
TILTALER MIG”
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DE SKØNNE DAGE 
I ARANJUEZ
“ DER FINDES INGEN LYKKELIG 

KÆRLIGHED. KUN SULTNE ULVINDER”

DANMARKSPREMIERE
08.10. - 23.10.2021 
LILLE SCENE

Vi fortæller alle sammen historier om os selv – ikke kun 
til hinanden, men også til os selv. Om vores liv, vores 
formål i verden og vores kønsmæssige identitet. Kan vi 
på nogen måde frigøre os fra disse fortællinger?

En mand og kvinde sidder i en paradisisk have. De har en 
fælles fortid, og efter mange år hver for sig mødes de igen. 
Hun har levet et intenst liv med mange mænd og brudte nor-
mer. Han har imidlertid kun levet sit liv gennem de historier, 
som andre mennesker har fortalt ham.

Sammen taler de to om kærligheden, om livet, om længsler, 
om friheden, om forholdet mellem mænd og kvinder. På 
overfladen ser alt indbydende poetisk ud, og den sommer-
lige dialog mellem manden og kvinden rummer en sælsom 
skønhed. Men under overfladen lurer smertefulde temaer 
som de to køns forhold til hinanden, behovet for kvindefrigø-
relse og spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde kan finde 
hinanden igen.

Peter Handke, som i 2019 modtog Nobelprisen i litteratur, 
har skrevet denne gribende duet, hvor han konsekvent 
spiller kønnene og deres indbyrdes kamp ud mod hinanden. 
Forestillingens to roller indtages af Martin Ringsmose og 
Camilla Gjelstrup. Den paradisiske scenografi er skabt af 
den unge og fremadstormende scenograf Ditte Marie Walter 
Tygesen.

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

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

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

DE 
SKØNNE 
DAGE I 
ARANJUEZ
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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 KRR
AAT KLUB  
ALLE DAGE 50 KR I RABAT
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

JEG ER VINDEN
“ KAN MAN VÆRE LYKKELIG,  

NÅR MAN ER ULYKKELIG?”
Døden kan være svær at tale om. Også for den, der ikke 
længere kan holde livet ud, og som derfor ønsker at 
gøre en ende på det. Men hvad nu, hvis man nu kunne få 
hjælp fra det hinsides til at få sat ord på det uudsigelige?

Den Ene og Den Anden er to venner, som rejser afsted i en 
lille båd på et stort ocean. Den Ene længes efter døden, for 
hun kan ikke længere holde livet ud. Men hun frygter også 
døden, og det er svært for hende at sætte ord på dette mod-
sætningsforhold. Den Anden gør imidlertid, hvad hun kan 
for at hjælpe. I form af metaforer og en fortløbende søgen 
efter veje til at få sagt det, der ikke lader sig sige.

Aalborg Teaters nye husinstrukør, Camilla Kold Andersen, 
debuterer med denne forestilling, der er skrevet af norske 
Jon Fosse, en af verdens mest oversatte og spillede dramati-
kere. Fosse er kendt for sin ordknappe og præcise stil såvel 
som sine mangefacetterede figurer, der altid rummer flere 
lag, end man først lige tror.

Således udgør Jeg er vinden en klassisk Fosse-forestilling – 
dog med det twist, at de to karakterer, som i Fosses manu-
skript er mænd, denne gang spilles af kvinder: Nemlig Karla 
Rosendahl og Marie Knudsen Fogh.

PREMIERE
20.11. - 18.12.2021
LILLE SCENE

Forfatter 
Jon Fosse
Instruktør 
Camilla Kold Andersen
Scenograf 
Ditte Marie Walter Tygesen
Medvirkende  
Karla Rosendahl  
Marie Knudsen Fogh 

JEG ER 
VINDEN
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INTERVIEW: CAMILLA KOLD ANDERSEN

Camilla Kold Andersens første forestilling 
som Aalborg Teaters nye husinstruktør 
bliver Jon Fosses Jeg er vinden, som er 
en poetisk refleksion over det uforståe-
lige ved selvmord. Hun fortæller i dette 
interview om, hvad hun gerne vil opnå 
som instruktør – både i forhold til denne 
specifikke fore-stilling og som husin-
struktør i sin gamle hjemby. Desuden 
afslører hun, hvad der  fik hende til at 
indse, at den udfordrende Fosse faktisk 
er en sublim dramatiker.

” JEG HÅBER  
IKKE, AT JEG 
LYKKES, FOR SÅ 
KAN JEG LIGE 
SÅ GODT 
GÅ HJEM”

Hvilken følelse håber du, at folk 
forlader teatret med, efter de har set 
Jeg er vinden?

– Jeg leder efter en slags nærvær 
med dødeligheden. Samtidig håber 
jeg, at publikum oplever forestillin-
gen som et kunstværk. At de sidder 
tilbage med en undren – men de 
kan selv få lov at bestemme, hvad 
de føler.

I hvilken grad håber du på at ændre 
folks opfattelse af døden gennem 
denne forestilling?

– Jeg håber, at den kan give anled-
ning til nogle flere refleksioner om-
kring døden. Jeg er vinden handler 
om det uforståelige ved et selvmord. 
For mig handler det imidlertid ikke 
om at finde svar på dette uforståe-
lige, men derimod om at tillade sig 
at blive stående dér, hvor man ikke 
forstår noget som helst.

Hvad er det, der gør Jon Fosse til så 
interessant og dygtig en dramatiker?

– I forhold til Jon Fosse er jeg faktisk 
totalt nybegynder. Jeg opdagede 
ham først i forbindelse med min 
optagelsesprøve til instruktørud-
dannelsen i Oslo, og til at begynde 
med var jeg ikke særlig begejstret. 
Jeg synes, det var kedeligt og mest 
bare nogle folk, der stod og snakkede 
på nynorsk. Men da jeg forstod, at 
det netop handlede om den grund-
handling, som sproget er, så åbnede 
teksterne sig for mig, og jeg så den 
dybde, som ligger i dem.

Hvordan har du det så med Fosse i 
dag?

– Nu synes jeg, han er sublim! Han 
anvender sproget på en måde, som 
giver et slag i brystet. Eller måske 
det snarere er sådan et snigende 
spark i underlivet. Det kræver en 
åbenhed at være i rum med hans 
måde at bruge sproget på. Både som 
skuespiller og publikum. For det 
meste består hans forestillinger af 
personer, der siger de samme ting 

mange gange, og det, de siger, er 
ofte banalt – men samtidig er det 
også vældig dybsindigt. Der er en 
konstant bevægelse mellem alting 
og ingenting, og der er også noget 
unaturligt ved hans sprog. Noget 
fremmedgørende. Det kan jeg godt 
lide på scenen – at teksten også er 
rytme og udtryk og dermed noget 
andet end bare bærer af forskellige 
udsagn.

Hvilken rolle spiller katharsis i dine 
forestillinger?

– Idéen om, at publikum skal gå i 
teatret som en del af en renselses-
proces, synes jeg ikke godt om. Det 
er bedre, at de går derfra lidt mere 
beskidte, end før de kom, og totalt i 
tvivl om hvilket ben, de skal stå på!

Hvordan har det været som dansker 
at blive uddannet i Norge?

– Det har både været en udfordring 
og en berigelse. Det overraskede 
mig hvor store kulturforskelle, der 
er mellem to lande, der ligger så tæt 
op ad hinanden. Jeg følte mig som en 
fremmed, og det var svært at komme 
ind under huden på en ny kultur. Jeg 
tør kun tænke på, hvordan det må 
være at flytte til et land, hvor sprog-
barriererne og kulturforskellene 
ligger endnu længere fra hinanden.

Hvad er den største forskel på dansk 
og norsk scenekunst, som du er stødt 
på undervejs?

– Norsk teater blæste mig lidt 
omkuld. Der er masser af mærkelig 
scenekunst i Norge. Der er mange 
spændende ting og selvfølgelig me-
get, der er traditionelt. Men mang-
foldigheden er stor, og der er mange 
eksperimenter og små festivaler 
langt oppe i ingenting.

Hvilken tinde skal du nå for, at du kan 
sige, at du lykkedes som instruktør?

– Det at ville lykkes tror jeg er 
grund til stor bekymring og megen 
depression. Så jeg går ikke ind for 
at lykkes. Det er vigtigt at være 

ambitiøs, at have noget på hjertet og 
at turde tage en stor risiko. Men jeg 
håber ikke, at jeg lykkes. For så kan 
jeg ligeså godt gå hjem – så er jeg jo 
færdig.

Danmark bugner med teatre i alle 
størrelser. Hvad er det, der gør Aalborg 
Teater til et særligt attraktivt forum 
for scenekunst?

– Aalborg Teater har for mig at se  
en perfekt størrelse for et teater, 
da det er stort og småt på samme 
tid. Meget af teatrets styrke ligger i 
ensemblet. Samtidig er det et teater, 
der tør tage chancer, være kom-
promisløs og gå mod den gængse 
opfattelse af det populære. 

Hvad betyder det for dig ikke alene at 
være vendt tilbage til din hjemstavn, 
men endda også at have indtaget 
rollen som husinstruktør på byens 
største teater?

– Det er rent ud sagt ufatteligt – 
jeg tror ikke helt, at det er gået op 
for mig endnu! Alle mine spæde 
teateroplevelser har jeg haft på Aal-
borg Teater, så det var her, det hele 
begyndte. Det føles som en komplet 
cirkel. Både skummelt og trygt på 
samme tid.

Hvilke ambitioner har du som  
Aalborg Teaters nye husinstruktør?

– Det er vigtigt at ufarliggøre det at 
gå i teatret – og hele tiden opildne 
til flere spørgsmål end svar. Det er 
godt at blive bragt lidt ud af fatning, 
fremfor altid at få serveret det, man 
forventede. Så jeg glæder mig til at 
skabe forestillinger, der tør se ned i 
den dybe afgrund samtidig med, at 
folk er ved at le sig ihjel. Vi skal bru-
ge teatret som en gylden mulighed 
for at udforske og undre os, være 
nærværende, vove at mærke noget 
– og ikke mindst til at fejle grumt 
og fælt.
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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

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

MORGENLANDET
“ MAN KAN IKKE SIGE NOGET OM 

POLARISERING UDEN SAMTIDIG 
AT BIDRAGE TIL DEN”

’Blut und Bloten’. Sådan lød et af Nazi-Tysklands mest 
skarpladte slogans, som forbandt den ariske races blod 
med den jord, den bebor – den jord, som den mener at 
have særligt krav på. Hvordan har denne tankegang på 
ny vundet indpas i vor tid?

Først skildrede hun flygtningekrisen i Aftenlandet. Så blev 
ghettodannelserne omdrejningspunkt for Efter branden. 
Med denne helt nye forestilling kaster Aalborg Teaters nye 
husdramatiker, Julie Maj Jakobsen, sig ud i en undersøgelse 
af europæeres forskellige måder at forholde sig til andre 
kulturer på.

I forestillingen tager hun udgangspunkt i nutidens højrera-
dikale bevægelser – og specifikt Generation Identitær, der 
opstod for to årtier siden i Frankrig, og som har været en 
officiel ungdomsbevægelse i Danmark siden 2018.
Bevægelsen beskrives typisk som værende en del af den 
yderste højrefløj. Men den gør en stor dyd ud af at tage 
afstand fra nazismen, og bevægelsen er desuden kendeteg-
net ved et stærkt socialt engagement og den modstand mod 
globaliseringen, som ellers ofte forbindes med den yderste 
venstrefløj.

Generation Identitær tager sit udgangspunkt i billedet af 
den enkeltes identitet som noget, der er bundet til det sted 
og den kultur, som man vokser op i. Derfor giver hverken 
Starbucks’ kaffehus udsmykket med palmer eller moskeer 
med høje mineretter nogen mening i Skandinavien.
Men hvem er det, der melder sig ind i en sådan bevægelse? 
Hvordan udtænker de deres markante aktioner, som ofte gør 
brug af humor? Og hvordan bærer resten af samfundet sig 
ad med at lade den brede sig mere og mere?

DANMARKSPREMIERE
05.02. - 05.03.2022
LILLE SCENE

Forfatter 
Julie Maj Jakobsen
Instruktør 
Camilla Kold Andersen
Scenograf 
Andrea Lindeneg
Medvirkende 
Bolette Nørregaard Bang  
Line Nørholt 
Steffen Berenthz Eriksen 
Marcus Gad Johansen 
Thomas Kristian Bek 
Lars Topp Thomsen 
Evrim Benli
 

MORGENLANDET
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INTERVIEW: JULIE MAJ JAKOBSEN

Med Aftenlandet og Efter branden 
har Julie Maj Jakobsen etableret sig 
selv som en af dansk teaters mest 
markante samtidskunstnere – og der-
for er hun blevet udnævnt til Aalborg 
Teaters ny husdramatiker. Hendes 
første forestilling siden erhvervelsen 
af denne titel bliver Morgenlandet, 
som er en undersøgelse af højreradi-
kale bevægelsers opblomstring. Som 
hun fortæller i dette interview, rum-
mer forestillingen imidlertid hverken 
svar eller løftede pegefingre.

”   JEG BILDER 
MIG ALTSÅ 
IKKE IND,  
AT JEG HAR 
SVARENE”

Hvilken følelse håber du, at folk 
forlader teatret med, efter de har set 
Morgenlandet?

– Jeg har egentlig ikke lyst til at skri-
ve for at vække en bestemt følelse. 
Men selvfølgelig vil jeg gerne have at 
forestillingen gør indtryk. Publikum 
skal gerne forlade teatret med en 
oplevelse af, at det liv og samfund, 
vi kender, faktisk ser lidt anderledes 
ud, end vi troede. Ligesom når man 
går udenfor om natten, og skyggerne 
får omgivelserne til at virke fremme-
de og nye. Det allervigtigste for mig 
er at få folk – på tværs af holdninger 
og politiske skel – til at løfte blikket 
og se ud på verden som et sted, vi er 
fælles om.

I hvilken grad har du trukket på 
dine egne personlige erfaringer med 
politiske radikale unge mennesker, da 
du skrev Morgenlandet?

– Jeg har som ung snuset lidt til den 
mere venstreorienterede aktivis-
me, så jeg genkender den form for 
tunnelsyn eller rettroenhed, som 
fasttømrede ideologier af enhver art 
kan føre til.

Hvordan tolker du den aktuelle 
tendens, at politik i tiltagende grad 
handler om identitetsmæssige spørgs-
mål og problemstillinger?

– Mange af de identitetsmæssige 
spørgsmål, der er oppe at vende 
lige nu, handler i mine øjne i høj 
grad om forholdet mellem min-
dretal og flertal i samfundet – og 
især magtbalancer. Det er vi nødt 
til at forholde os til. Er flertallet for 
eksempel altid undertrykkende, og 
er mindretallet altid den svage part? 
Alle er født med et katalog af forskel-
lige bokse og båse, som vi er vant 
til at definere verden ud fra, men 
nu er mange af disse bokse under 
nedbrydning.

Repræsenterer denne nedbrydning en 
positiv udvikling?

– Ja, det mener jeg. Men hold op, 

hvor er det vigtigt at holde nuancer-
ne for øje, så man ikke bare kommer 
til at erstatte ét sæt bokse med et 
nyt.

Du har skrevet flere forestillinger om 
svære politiske temaer såsom indvan-
drere, flygtninge og ghettoloven. Hvad 
er det især ved disse højaktuelle og 
kontroversielle emner, der drager dig?

– Næsten alt, hvad jeg skriver, hand-
ler om, hvordan vi som individer 
forholder os til fællesskabet. Lige 
nu kan man med en lidt fortærsket 
floskel vist godt sige, at verden er i 
opbrud. Det har den været før, men 
hver gang det sker, bliver vi tvunget 
til at genforhandle de systemer og 
afgrænsninger, vi har levet vores liv 
indenfor – eksempelvis idéen om 
nationalstaten eller klasseforskelle. 

Aftenlandet, som handlede om flygt-
ningekrisen, blev positivt fremhævet 
som en forestilling, der ikke gav nogen 
svar eller løsninger. Hvorfor tror du, at 
folk så dette som en positiv ting?

 – Jeg tror virkelig på, at kunstens 
fremmeste opgave er at udvide 
det blik, vi ser på os selv og vores 
omverden med – så det bliver muligt 
at se tingene fra en lidt anden vinkel. 
Det er en ikke-rationel måde at blive 
klogere på, kan man sige. Hvis jeg 
som forfatter mener, at jeg står med 
løsningen og forsøger at proppe 
den ned i halsen på folk, vil det jo 
modarbejde hele mit projekt og 
ikke mindst føles manipulerende. 
Reelle løsninger hører aktivismen og 
politikkens verden til, og jeg bilder 
mig altså ikke ind, at jeg har svarene. 
Det interesserer mig slet ikke at give 
svar. Det interesserer mig sådan set 
heller ikke at stille spørgsmål, for det 
skal ikke være en pædagogisk-didak-
tisk oplevelse at gå i teatret.

Hvad er det så, der interesserer dig 
som dramatiker?

– At bevæge mig rundt i et stof eller 
en figur og se, hvad der gemmer sig. 
Magien for mig opstår i kontraster-

ne, paradokserne og dilemmaerne. 
Det er alt dette, jeg forsøger at træk-
ke frem. Så der er heller ingen reelle 
bud på svar i Morgenlandet – og slet 
ingen løftede pegefingre. Det ville 
være det værste.

Hvad er scenekunstens altoverskyg-
gende kvalitet?

– At den er levende og flygtig. Man 
tror måske som publikum, at man 
blot er beskuer, men det er man 
aldrig kun. Når man sidder i salen, 
sker der automatisk en udveksling af 
nærvær og opmærksomhed, som er 
medskabende. 

Hvordan oplever du Aalborg Teater?

– Som et sted, der bliver ved med 
at flytte sig og tør satse. Her hviles 
der ikke forfængeligt på en sikker 
succesopskrift. Derudover synes jeg 
også, at Aalborg Teater i en længere 
årrække har været seje til at give or-
det frit til nye dramatiske stemmer, 
som har fået chancen – ikke bare én 
gang men flere gange, så det også 
bliver muligt at udvikle sig. 

Hvad er din hovedambition som Aal-
borg Teaters husdramatiker?

– At skrive! At blive endnu mere 
præcis og vedkommende. Det håber 
jeg, at kontinuiteten som husdra-
matiker kan give mig. Jeg er enormt 
glad for de muligheder og arbejdsbe-
tingelser, jeg har fået her på teatret, 
og ikke mindst for samarbejdet med 
ensemblet og personalet.

Hvilken tinde skal du nå for, at du 
med vished i stemmen kan sige, “det 
lykkedes”?

– Jeg har for længst erkendt, at den 
tinde altid vil rykke sig. Afstanden 
mellem mig og dén er mere eller 
mindre konstant, og hvis jeg nogen-
sinde bliver sådan rigtig tilfreds, har 
jeg sandsynligvis givet op. Følelsen 
af at lykkes og finde ro forsøger jeg 
med større eller mindre held at finde 
i selve det daglige arbejde – og ikke i, 
hvor arbejdet bringer mig hen.
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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

UNDERVISNINGSMATERIALE 
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/ 
UNDERVISNING

PREMIERE
26.03 - 06.04.2022
LILLE SCENE
CO-PRODUKTION MED  
HOTEL PRO FORMA

Tekst 
Helle Helle
Instruktion og dramaturgi 
Kirsten Delholm, Marie Dahl
Scenedesign 
VERTIGO, Ole Kristensen,  
Kirsten Dehlholm, Marie Dahl
Lydkomposition 
Kristian Hverring
Medvirkende 
Rosalinde Mynster

I KRYDSET FÅR  
DE NY SOFA
” DE SÆTTER DEN FORAN VINDUET,  

EN ROTTE FORVILDER SIG IND 
UNDER FRYNSERNE”

Forestillingen er baseret på forfatter Helle Helles 
anmelderroste roman ’de’.

En kvinde ser tilbage på sit liv som 16-årig. I flashbacks 
og brudstykker af hverdagsepisoder udfolder hendes 
mors terminale sygdomsforløb og hendes eget unge 
teenageliv sig. Erindringen om hendes og moderens liv 
fylder alt.

En ung kvinde går rundt i en scenografi af lysende 
LED-stænger opstillet som en enkel komposition. Her 
genoplever hun sit liv i fragmenter. Hendes erindrin-
ger fremkaldes som tekst, lys, farver, billeder, musik 
og lyde. De enkelte scener i forestillingen finder sted i 
hovedpersonens bevidsthed. Skuespilleren optræder 
som en erindringsmaskine.

Forestillingen er en monolog og fremføres af skuespil-
ler Rosalinde Mynster.

Foto: Adam Ryde Ankarfeldt

I KRYDSET FÅR
DE NY SOFA
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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

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

ER DET BARE 
EN OVERGANG?
EN FORESTILLING OM, HVOR VI ER  
– OG HVOR VI ER PÅ VEJ HEN
Livet er én lang bevægelse. Det eneste vi kan regne med 
er, at alt forandrer sig. Og det, der var, bliver til noget 
andet.

Velkommen til denne helt nye forestilling som sætter fokus 
på temaet ’overgange’: Både de overgange, vi oplever som 
individer – ikke mindst aldersmæssigt gennem livet – og 
de epokegørende overgange, som hele samfund gennemle-
ver. Resultatet er en inspirerende undersøgelse af, hvordan 
overgange både bevidst og ubevidst danner skelsættende 
rammer omkring vores eksistens.

Kamilla Wargo Brekling er en vaskeægte auteur – en 
dramatiker, som også instruerer/iscenesætter sine egne 
forestillinger, ofte i samarbejde med Karina Dichov Lund. 
Wargo Brekling har vundet anerkendelse for sin helt særlige 
metode, som er baseret på lange samtaler med skuespillere 
om en given tematik. Ud fra disse samtaler komponerer 
hun så sine forestillinger, som altid er både overraskende og 
stærkt underholdende. Skuespillerne, som Wargo Brekling 
har haft lange samtaler med om ’overgange’, er Aalborg 
Teaters ensemble.

DANMARKSPREMIERE
13.05. - 03.06.2022
LILLE SCENE

Forfatter 
Kamilla Wargo Brekling
Instruktør 
Kamilla Wargo Brekling
Scenograf 
Helle Damgård
Co-instruktør og koreograf  
Karina Dichov Lund
Medvirkende 
Martin Ringsmose 
Thomas Kristian Bek 
Camilla Gjelstrup 
Kathrine Høj Andersen 
Evrim Benli



HVEM SLOG
MIN FAR 
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SPILLETIDSPUNKTER 
MAN-FRE 20:00/LØR 16:30
PRISER  
ALLE  DAGE 130 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

NYHED: VIDEOINTRODUKTION 
SE MERE S. 61

HVEM SLOG 
MIN FAR IHJEL?
“ JEG TROR, DET ER PÅ TIDE 
MED EN REVOLUTION”

En kærlighedserklæring fra den homoseksuelle forfat-
ter til sin homofobiske og racistiske fabriksarbejderfar. 
En erkendelse af, at de undertrykkende kræfter ikke er 
dem, man troede. Er det her, at det egentlige muligheds-
rum for en revolution i Vesten befinder sig?

Louis’ far er en voldelig, alkoholiseret, homofobisk og raci-
stisk mand. Han er dog også en fighter, der indædt gør, hvad 
han kan for at spare på pengene og skaffe sin familie det, den 
har brug for. En dag bliver hans ryg imidlertid knust, mens 
han er på arbejde på fabrikken.

Han føler, at han gjort sin pligt. Passet sit arbejde, betalt sin 
skat og overholdt landets love. Derfor forventer han også, at 
staten og det omgivende samfund vil træde til med en hjæl-
pende hånd. For sådan burde en velfærdsstat jo fungere.

Men social- og sundhedssystemet, der skulle tage sig af 
Louis’ far, findes ikke, for nedskæringspolitikken hersker, 
og han får lov at mærke konsekvenserne. Således bliver den 
knækkede mand ladt i stikken, indtil han dør alt for tidligt. 
Det får Louis, hans homoseksuelle forfattersøn, til at hæve 
sin stemme. Til at protestere med en kraft og klarhed, der 
gør det umuligt ikke at spidse ører.

Den franske forfatter Édouard Louis’ opsigtsvækkende ro-
man er med denne forestilling transformeret til en monolog 
fremført af Evrim Benli. Monologen udgør både en kærlig-
hedserklæring til faderen og et rasende anklageskrift mod 
det system, der gør livet utåleligt for de svageste.

Forestillingen instrueres af Sullivan Lloyd Nordrum, og den 
udgør hans afgangsprojekt fra Den Danske Scenekunstskoles 
masteruddannelse, som han er blandt de første dimittender 
fra. Lydsiden, som spiller en afgørende rolle i forestillingen, 
er designet af Mads Skjøtt Stagis.

DANMARKSPREMIERE
08.03. - 19.03.2022
MINDSTE SCENE

Forfatter 
Edouard Louis 
Instruktør 
Sullivan Lloyd Nordrum
Scenograf 
Sullivan Lloyd Nordrum
Medvirkende 
Evrim Benli
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LIVET  
– EN BRUGSANVISNING
“ I HVER EN KROG, I HVER EN TING 

VENTER EN HISTORIE”

Ofte væver vores liv sig sammen med vores medmenne-
skers skæbner i langt højere grad, end vi lige aner. Ikke 
mindst dem, vi deler vægge, lofter og gulve med.

Ti autentiske aalborgensere og en enkelt skuespiller, Lars
Topp Thomsen, iscenesætter Livet – en brugsanvisning i et
lejlighedskompleks. Herfra livestreames det til publikum, som
dermed får serveret ti simultane livsfortællinger – og midt
i al tilfældigheden insisterer en skuespiller på, at det er her
meningen med livet findes.

Lejlighedskompleksets ti beboere får deres liv undersøgt på 
kalejdoskopisk vis – rum for rum. Deres individuelle fortæl-
linger væver sig ind og ud af hinanden i løbet af forestillingen, 
og de har først og fremmest én ting til fælles: Mødet med den 
rigmand, hvis ambitiøse livsprojekt kommer til at påvirke dem 
allesammen. 

Forestillingen følger et sofistikeret tilfældighedsprincip, hvor 
historierne fortælles i en rækkefølge, som afgøres på samme 
måde som springeren i et skakspil bevæger sig. Instruktionen 
står Kristoffer Lundberg for, og forestillingen udgør hans prak-
tikopgave ved Den Danske Scenekunstskole.

PREMIERE
20.11. - 26.11.2021
SCENE: AAT STREAM

Instruktør 
Kristoffer Lundberg
Medvirkende 
Lars Topp Thomsen 
10 borgere i Aalborg som 
alle bor i samme opgang

SPILLETIDSPUNKTER
LØR 20.11.
MAN 22.11.
ONS 24.11.
FRE 26.11.
ALLE DAGE 20.00
PRISER  
GRATIS

LIVET -
EN BRUGSANVISNING
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REPREMIERE  
28.10. - 31.10.2021 
STORE SCENE

Forfatter 
Henrik Szklany

Instruktør 
Martin Nyborg

Scenograf 
Laura Rasmussen

Medvirkende 
Marie Knudsen Fogh 
Camilla Gjestrup 
Lars Topp Thomsen 
Karla Rosendahl 
Bolette Nørregaard Bang 
Marcus Gad Johansen

SPILLETIDSPUNKTER 
TOR-FRE 19:30/LØR-SØN 16:00 
PRISER 
TOR 120/155/215/260 KR  
FRE - SØN 140/195/255/295 KR
UNGE U 25 
TOR 80 KR  
FRE - SØN 80/80/160/160 KR 
STUDERENDE 
TOR 90 KR  
FRE - SØN 90/90/180/180 KR 
AAT KLUB  
ALLE DAGE 50 KR I RABAT 
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

KRISTELIGT DAGBLAD
H H H H H H  

NORDJYSKE
H H H H 

APPETIZE
H H H H H H  

ARBEJDEREN
H H H H H H

JYLLANDS-POSTEN
H H H H H 

MIGOGAALBORG
H H H H H H  

BROADWAYWORLD
H H H H H 

POV INTERNATIONAL
H H H H H H  

SCENEKANTEN
H H H H H 

KULTURKONGEN
H H H H H ALLE MULIGE TING  

TIL SALG
” DER ER IKKE EN SKID,  

DER VIRKER HEROMKRING”

Når tvangsauktionen truer, når man forventer at den 
næste der banker på døren er fogeden, når rudekuver-
terne ikke længere kan være under gulvtæppet og når 
man så ovenikøbet lige har mistet sit skånejob, så er 
det på tide at træde i karakter, skride til handling og 
tage skeen i den anden hånd. Og det er lige netop hvad 
Anita har tænkt sig at gøre.

Anita på 63 er dårlig til bens og er lige blevet fyret fra sin 
aktivering. Hendes arbejdsløse søn Lars på 44 bor hjemme 
og er stadig ikke kommet sig over, at deres hund Gnags 
er død. Anita skylder penge væk til højre og venstre og 
ikke mindst også til Nabo-John. Så er det idéen kommer 
til hende: hvad med at sætte alle de mange ting, der bare 
ligger og flyder, til salg, og så betale sig ud af det hele på 
den måde? Men så kommer Anitas søster, Beate. Bare lige 
for en nat. Eller to. Men Beate skal ingen steder, og da hun 
begynder at flirte med John, spidser situationen til.

Dramatiker Henrik Szklany har med bl.a. Altid for AaB 
og Den dag en raket slog ned i Jesper Nielsens trampolin 
og sprængte Europa leveret stærk dramatik til Aalborg 
Teater. Nu har han fanget de socialt udsatte på kornet i et 
helt nyt drama, der med stor kærlighed og varme skildrer 
mennesker, der har tilbragt hele livet langt fra alle de gode 
selskaber og muligheder.

Det handler om overlevelse, gamle familierelationer og 
om forskellen mellem et hus og et hjem. Det er en barsk 
historie, der er værd at høre.

ALLE MULIGE 
TING TIL SALG



AALBORG TEATER – SÆSON 21/22

48

Både små og store, børnefamilier, bedsteforældre med 
børnebørn og alle andre barnlige sjæle kan glæde sig, når 
vi levendegør H. C. Andersens vidunderlige eventyr om den 
brave soldat og hundene, der gør meget store øjne.

Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. Han havde 
sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været 
i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på 
landevejen.

Sådan starter H. C. Andersens kendte og elskede eventyr om den 
gæve soldat, hundene med øjne så store som tekopper, møllehjul 
og Rundetårn og med prinsessen og det halve kongerige.

Instruktør Martin Nyborg, scenograf Mari Lassen Kamsvaag 
og koreograf Kasper Ravnhøj har med Fyrtøjet skabt en ny stor 
oplevelse for børn over et af H. C. Andersens mest elskede even-
tyr. Her er heks, prinsesse, dronning, gadedreng, soldat og ikke 
mindst de største og særeste hunden i litteraturhistorien.

REPREMIERE  
06.08. - 14.08.2021 
OG EFTERÅRSFERIEN 
STORE SCENE 

FYRTØJET
“ÉN, TO! ÉN, TO!”

Forfatter 
H. C. Andersen

Instruktør 
Martin Nyborg

Scenograf 
Mari Lassen Kamsvaag

Medvirkende 
Østen Borre Simonsen 
Jørgen W. Larsen 
Steffen Berenthz Eriksen 
Evrim Benli 
Karla Rosendahl 
Bolette Nørregaard Bang 
Thomas Kristian Bek

BØRN 
KUN 

80 KR.

SPILLETIDSPUNKTER 
FRE 18:00/LØR 11:00 & 13:00 
UGE 42 10:00
PRISER  
ENHEDSPRIS I SALEN 
BØRN U/15 80 KR 
VOKSNE 175 KR
UNGE U 25 
ALLE DAGE 80 KR
STUDERENDE  
ALLE DAGE 90 KR
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE

UNDERVISNINGSMATERIALE 
HENTES PÅ AALBORGTEATER.DK/ 
UNDERVISNING FYRTØJET

NORDJYSKE
H H H H H 

KULTURKONGEN.DK
H H H H 

MIGOGAALBORG
H H H H H 

UNGT TEATERBLOD
H H H H H 

SCENEKANTEN
H H H H H 
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BØRN
FRA 

80 KR.

SNEFALD

Når man er ni år gammel, har mistet sine for-
ældre og bor hos sin gnavne nabo, kan det være 
svært at tro på julemanden og omfavne julens 
magi. Men hvis man har blot en lille smule håb 
tilbage, kan man alligevel prøve at sende et brev 
til julemanden – bare for at se, hvad der sker.

Den niårige, forældreløse Selma bor hos sin nabo, Ruth, 
som ikke har meget til overs for julen. Selma selv tror 
heller ikke på julemanden. Men en dag vælger hun at 
trodse sin skepsis og sender alligevel et brev til ham.

Brevet når frem, og pludselig omgives hun af et magisk 
juleunivers: Det eventyrlige land Snefald. Her bor 
julemanden Julius sammen med alle nisserne. Men 
onde kræfter er på spil, Julius forsvinder, og pludselig 
må Selma kæmpe for at redde julen – og for at finde sin 
sande familie.

Forestillingen er baseret på den populære norske 
tv-julekalender, som også har været sendt på DR i 2017. 
Hovedrollen som Selma indtages af Line Nørholt, mens 
Jørgen W. Larsen spiller Julius. Finske Esa Alanne har 
koreograferet forestillingen, og trods sit internationale 
ophav er han en gammel ræv i det danske teater-
landskab med hundredevis af forestillinger bag sig. 
Scenografien og kostumerne, som tilsammen sikrer 
forestillingens magiske julestemning, er skabt af det 
anerkendte makkerpar, Krogh & Bjørnvad.

SNEFALD
“ TIL JUL ØNSKER JEG MIG  

EN FAMILIE”

REPREMIERE
13.11. - 23.12.2021

Dramatiseret til scenen 
Hilde Hagerup og Hanne Hagerup 
Bearbejdelse  
Synne Teksum og Marianne Sævig
Instruktør  
Mia Lipschitz
Scenografi og kostumer 
Krogh & Bjørnvad
Medvirkende 
Steffen Berenthz Eriksen  
Evrim Benli 
Kathrine Høj Andersen 
Jørgen W. Larsen 
Østen Borre Simonsen 
Marcus Gad Johansen 
Thomas Kristian Bek 
Line Nørholt 
Clara Josephine Manley 
Johan Damgaard-Lauritsen* 
m.fl.

NORDJYSKE
H H H H H 

KULTURKUPEEN.DK
H H H H 

KULTUREN.NU
H H H H H  

MIGOGAALBORG
H H H H H  

BROADWAYWORLD
H H H H 

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

*Praktikant fra DDSKS, Fredericia 

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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READINGS OG TEATER & SAMFUND

           

I forrige sæson lancerede vi konceptet AAT Stream.  
I denne sæson fører vi AAT Stream videre med pro-
jektet Livet – en brugsanvisning, men også med to nye 
tiltag, nemlig Readings og Teater & samfund. 

Teater & samfund
Helt siden Dionysosfesten har man forvaltet forholdet 
mellem teater og samfund i Europa. Forskelligt fra epoke 
til epoke, men altid bevidst om teatrets potentiale og kraft 
i den offentlige sameksistens. I nogle perioder er teatret 
blevet brugt af magten til propaganda, og i andre perioder 
har man undertrykt og udskammet de, der arbejdede med 
teater. I korte perioder har teatret haft stor frihed og har 
kunnet udtrykke sig med alle de potentialer det har, for 
så at blive slået tilbage igen gennem censur, økonomisk 
undertrykkelse, kommercialisering eller andet.

Hvilken funktion har teatret i det danske samfund i dag, 
og er det noget vi er bevidste om og glade for?

Det ønsker vi at arrangere samtaler om med gæster og bi-
dragsydere i to streamede events i løbet af sæson 2021/22.

Readings
Det dramatiske teater er helt afhængigt af dramatikernes 
arbejde, og derfor vil vi med Readings gerne præsentere 
nogle flere tekster, end dem, vi kan nå at producere i form 
af  teaterforestillinger i fuld skala i løbet af en sæson. Der-
til vil vi anvende formen “reading”. En reading er en sce-
nisk læsning, hvor skuespillere læser en dramatisk tekst i 
helt let iscenesat form. Skuespillerne har manuskriptet i 
hånden og forberedelsestiden er i reglen ganske kort. På 
den måde får man som tilskuer et friskt og levende indtryk 
af teksten, uden at det kræver en stor produktion. Denne 
form vil vi tilpasse de tekniske rammer, som AAT Stream 
tilbyder, så mange kan se med på én gang.

I løbet af sæson 2021/22 kan du opleve fire readings.  
Vi præsenterer to readings i efteråret og to i foråret.

6 GANGE I 2021/22 
AAT STREAM  

PRIS  
GRATIS
FØLG MED 
ALBORGTEATER.DK/AATSTREAM
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TWO LIONS 
AND A CASTLE
EN SATIRISK, SKÆV OG GROTESK 
FORESTILLING OM TILBLIVELSEN AF  
DEN PERFEKTE FORESTILLING

DAMEN FRA  
NATCAFÉEN
CRAZY GOOD SUMMER THEATRE

LATE NIGHT SHOW
NÅR MAN STÅR I LORT TIL  
HALSEN – SÅ NYTTER DET IKKE  
AT HÆNGE MED HOVEDET

Få en helt ekstraordinær og skæv teateroplevelse når Teatret Slotsgården i 
samarbejde med Aalborg Teater og Kunsten præsenterer Feydeau’s vidunder-
lige og morsomme farce Damen fra Natcaféen på Kunstens smukke amfiscene.

Feydeaus hæsblæsende farce udspiller sig som et drama i kaskader af mis-
forståelser og forvirrede situationer i et hektisk og intenst tempo, hvor de 
forkerte mennesker mødes på det “forkerte” tidspunkt og sted: de tages på 
sengen eller med bukserne nede.

Med et udvalg af de bedste af Tom Lehrers gnistrende, morbide 
sange suppleret med hits fra Monty Python garneret med de 
seneste aktuelle nyheder tager Caspar Philipson i Late Night Show 
publikum igennem hans oplevelser under pandemien i 2020 – det 
år, han kalder for et “annus horribilis”.

I et skarpt og humoristisk billede får vi et indblik i de udfordringer 
han gennemlevede såvel indenfor hjemmets fire vægge som 
udenfor. Udfordringer vi alle kan genkende.

En håndfuld skæve eksistenser, en desperat havfrue, kvinder i slow 
motion galop og skøre sange. 

Hvordan skaber man stor kunst? Et fabelagtigt show, der får publi-
kum til at dåne af ren og skær lykkerus? Og hvad med alt det der bli-
ver sorteret fra? Disse spørgsmål bliver taget under kærlig behandling 
af den verdensberømte koreograf Roy Assaf, når Dansk Danseteater 
gæster Store Scene med forestillingen Two Lions and a Castle.

10.08. - 12.08.2021
LOUISE SCHOUW TEATER
STORE SCENE

Medvirkende 
Caspar Phillipson 

SPILLETIDSPUNKTER 
TIRS - TORS 20.30
PRISER UNGE/STUD.  
120/155/215/260 KR 80/90 KR 
AAT KLUB 50 KR I RABAT 
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE 

07.03. - 08.03.2022
DANSK DANSETEATER
STORE SCENE

Medvirkende 
Dansere fra Dansk Danseteater 

SPILLETIDSPUNKTER 
MAN-TIRS 19.30
PRISER  UNGE/STUD.  
130-295 KR 80-120 KR/90-140 KR 
AAT KLUB 50 KR I RABAT 
SÆSONKORT 
GÆLDER TIL ALLE DAGE 

PREMIERE
23.07. - 28.07.2021
KUNSTENS AMFISCENE
I SAMARBEJDE MED TEATRET 
SLOTSGÅRDEN OG KUNSTEN
Medvirkende 
Jacob Moth-Poulsen 
Carla Thurøe  
Kristian Rossen  
Rebecca Rønde Kiilerich 
m.fl.

SPILLETIDSPUNKTER  
FRE-TIRS 19.30 / ONS 20.30
PRISER  U18/STUD.  
199 KR   95 KR 
AAT SÆSONKORT 
ALLE DAGE 50 KR I RABAT 

BILLETTER:TEATRET SLOTSGÅRDEN.DKeller i døren

TWO LIONS
AND A CASTLE

LATE NIGHT SHOW

DAMEN FRA
NATCAFÉEN

Forestillingen 
er støttet af:  

90-140
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3. STOP FRA GUG
LATE NIGHT IMPROTEATER  
 
Aalborg Teaters fantastiske, kendte og ustyrlige improgruppe 
3. Stop fra Gug samt deres velspillende band er toptunede og 
i kampform og klar til at underholde publikum med deres 
mavekrampefremkaldende improteater.

Publikum leverer stikordene og Gug’erne er morsomme på 
kommando. Alt er improviseret og intet er aftalt på forhånd!

DIALOG
TAG DEL I DEBATTEN

LARSENS  
TEATERSUPPE
SANG, SUPPE OG SAMVÆR

Aktuelle samtaler i Teatercaféen

Til Dialog inviteres alle til at tage del i samtalen og debatten 
samt komme med synspunkter, når der sættes fokus på 
aktuelle emner. 

Både nordjyske og landskendte personligheder inviteres 
indenfor til at sætte debatten og samtalen i gang. 

Forfatter, journalist og komponist Evanthore Vestergaard 
tilrettelægger og moderérer Dialog.

Larsens Teatersuppe er indbegrebet af hygge – med 
musikalsk samvær, gode historier, spændende og 
inspirerende gæster og ikke at forglemme fællessange. 

Værten er naturligvis skuespiller Jørgen W. Larsen. 
Stemningen slås an med at publikum sammen med dagens 
gæster og værten nyder en stor og varmende skål af 
Teatercaféens hjemmelavede lækre supper. 

Kom indenfor til et par uformelle og uhøjtidelige timer i 
godt selskab og i fællesskabets og samværets ånd.

8 LØRDAGE 2021/22
TEATERCAFÉEN

SPILLETIDSPUNKTER 
LØR 12:00 
PRIS  
150 KR INKL. SUPPE
SÆSONKORT  
50 KR (PRIS FOR SUPPE)
FØLG MED 
AALBORGTEATER.DK/TEATER- 
SUPPE

10 TORSDAGE 
2021/22
TEATERCAFÉEN

SPILLETIDSPUNKTER 
TORSDAGE 20 ELLER 22.30 
PRIS  
130 KR
UNGE U 25         STUDERENDE
80 KR             90 K.
SÆSONKORT  
GÆLDER ALLE DAGE
FØLG MED  
AALBORGTEATER.DK/3-STOP-
GUG

4 LØRDAGE 2021/22
TEATERCAFÉEN

SPILLETIDSPUNKTER  
LØR 10.30
PRIS  
50 KR 
SÆSONKORT  
GÆLDER ALLE DAGE
FØLG MED  
AALBORGTEATER.DK/DIALOG
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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 sæson- 
inspirerede 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 nørre- 
jyske 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 selvimpor-
terede 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, frisk-
brygget specialkaffe eller andre forfriskninger fra vores omfat- 
tende pausekort. Bestil jeres forfriskninger inden forestillingen, 
så sørger Teatercaféen for at jeres bestilling står klar.

Teatermenuen som takeaway   
Fredage og lørdage når der spilles på Teatret har Teatercaféen 
åben for a la carte bestillinger. Så kig ind og få et lækkert måltid, 
også selvom du ikke har bestilt på forhånd. Det anbefales dog 
stadigt, at du bestiller dit bord og din mad, hvis du skal i teatret 
efter middagen.  Fredage og lørdage er det også muligt at få din 
mad som takeaway, efter aftale med Teatercaféen. 

Skal du holde fest, så kontakt Teatercaféen om tilbud på at  
holde festen hos os, eller få maden leveret. 

Se mere om det aktuelle menukort, åbningstider, bord- 
bestilling m.m. på aalborgteater.dk/teatercafe

10 % RABAT PÅ SPISNING I TEATERCAFÉEN  
FOR ALLE MED SÆSONKORT OG MEDLEMMER  
AF AAT KLUB. 
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EN SÆRLIG TAK TIL:

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

HOVEDSPONSORER & FONDE

KERNESPONSORER & FONDE

ERHVERVSSPONSORER

PROJEKTPARTNERE

MOBILITETSPONSOR

GODT AT VIDE

Nyhed: Videointroduktioner

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

Jo flere I er – jo mere sparer I

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.

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

Ungebilletter køber du helt enkelt 
på aalborgteater.dk

Som noget nyt tilbyder vi nu 
videointroduktioner til udvalgte 
forestillinger ved en af teatrets 
dramaturger. Videointroduktio-
nerne ligger på vores hjemmesi-
de fra premieren på den enkelte 
forestilling og varigheden er ca. 
5 - 10 minutter.

I sæson 21/22 kan du se video- 
introduktioner til: 
 
Sommergæster, Hvem er bange for 
Virginia Woolf ?, Sugar, Medea, Jeg 
er vinden, Morgenlandet, Er det 
bare en overgang? og Hvem slog 
min far ihjel? 

Desuden kan du se eller gense 
introduktionerne fra vores live-
streaminger af Tine og De skønne 
dage i Aranjuez.

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

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

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

Ønsker I kun teaterbilletter, er der 
stadig penge at spare, når I kom-
mer som gruppe. 

Læs mere på aalborgteater.dk/
grupper eller kontakt vores  
Billetservice.
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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 Man-tors  Fre-lør (søn) 

STORE SCENE 
Sommergæster  120/155/215/260  140/195/255/295 
Tine 120/155/215/260 140/195/255/295 
Hvem er bange for Virginia Woolf?  120/155/215/260 140/195/255/295 
Kejserens nye klæder 175 175 
Børn u/15 80 80 
Sugar 190/225/325/375 210/265/365/425 
Livstidsgæsterne  130/165/245/295 150/205/295/350 
 
LILLE SCENE 
Medea 215 215 
De skønne dage i Aranjuez 215 215
Jeg er vinden 215 215 
Morgenlandet 215 215 
I krydset får de ny sofa 215 215 
Er det bare en overgang?  215 215 
 
MINDSTE SCENE
Hvem slog min far ihjel? 130 130
 
STORE SCENE – REPREMIERER 
Fyrtøjet 175 175
Børn u/15 80 80 
Alle mulige ting til salg 120/155/215/260 140/195/255/295 
Snefald 130/165/245/295 150/205/295/350
Børn u/15 80 80/80/120/120  
 
GÆSTESPIL OG DANSEFORESTILLINGER
Late Night Show 120/155/215/260
Two Lions and a Castle 130/165/245/295 150/205/295/350
 
KUNSTEN
Damen fra Natcaféen 199 199
 
FORPREMIERER 
Der afholdes forpremiere de 2 dage før premieren, prisen varierer fra 120 til 
210 kr. alt efter scene og forestilling
 
UNGE- OG BØRNEPRISER 
Børn 80 80-120 
Unge u. 25 80-120 80-200 
Studerende 90-140 90-220 
 
 
SÆSONKORT 
Sæsonkort 1.395 kr. / for unge u. 25 år: 495 kr. / for studerende 595 kr. 

Alle priser er 
inkl. billetgebyr på 

15 kr. pr. billet. SÆSONKORT
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 se alle de forestillinger du har lyst til

•  Du kan se forestillingen igen gratis,  
hvis du har en betalende gæst med

• Din gæst får 50 kr. i rabat

•  Du bestemmer selv hvilke datoer  
og hvilke pladser du vil have

• Billetterne hentes online når det passer dig

• Du får 10 % rabat på spisning i Teatercaféen

•  Du får eksklusive arrangementer  
for sæsonkortholdere

•  Der er tryghedsgaranti, hvis der aflyses hele 
forestillinger i forbindelse med Covid-19

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 Kejserens nye 
klæder, Fyrtøjet, Larsens Teatersuppe, 3. stop fra 
Gug, Dialog, børne-, unge- og forpremierebilletter. 

Design: Nicolaj Spangaa | Foto: Allan Toft | Øvrige fotos: Snefald: Emilia Therese og Allan Toft | Alle mulige ting til salg: Lars Horn og Allan Toft |   
Hvem slog min far ihjel?: Sullivan Lloyd Nordrum | Tryk: Basis Tryk Dronninglund | Forbehold for trykfejl, programændringer, prisstigninger og force majeure. 

PRISER
Sæsonkort:  
1.395 kr.

Sæsonkort for unge under 25 år:  
495 kr. 

Sæsonkort for studerende:  
595 kr.

Sæsonkortet er en personlig, online løsning,  
og gælder for perioden 01.07.2021 – 30.06.2022. 

Køb dit sæsonkort på aalborgteater.dk/saeson-
kort, eller kontakt Aalborg Teaters Billetservice

SPAR 50 KR.  
PR. BILLET
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