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følgende forår. Samtidig skifter vi 
det tidligere sæsonkort ud med et 
årskort. Årskortet er gældende fra 
den dag du køber det og ét år frem. 
For kr. 995 kan du se samtlige 
egenproduktioner på Aalborg Teater 
et helt år frem. Det er meget, 
og det er billigt! Teatret vil også 
åbne en ny bar, og med et årskort 
får du naturligvis rabat i baren. 
Årskortet giver også 50 % rabat på 
løssalgsprisen på gæstespil.

Scener til livet

Efteråret åbner med Fanny og 
Alexander, Bergmans fantastiske 
fortælling om familien Ekdahls 
kamp for at finde et nyt fodfæste i 
livet efter farens død. Ikke mindst 
børnene, Fanny og Alexander, 
skal tilpasse sig et helt nyt liv, da 
deres mor gifter sig igen. Noget 
mange børn i dagens Danmark 
kan relatere til. Vi fortsætter 
med familieforestillingen Oliver 
Twist. Den hjertevarme historie 
er en klassiker til alle tider, som 
viser, hvad venskab betyder for 
mennesker. Forestillingen 
henvender sig til børn fra 6 til
100 år.

På Lille Scene spiller vi Antigone 
af Sofokles, en græsk tragedie 
om ansvar, magt og oprør i et 
land, der skal genopbygges efter 
sammenbrud og krig.

Aalborg Teater er i Nordjylland, 
stedet for dig, der er nysgerrig på 
livet, og som har lyst til at opleve 
livets store spørgsmål sat i relief 
og taget under kærlig behandling 
af vore dygtige scenografer, 
instruktører, skuespillere, teknikere, 
og alle de andre, der er med til at 
gøre en aften i Aalborg Teater til 
noget hélt særligt.

For os er livet mangfoldigt – 
og det skal teatret også være. 
Som landsdelsscene for hele 
Nordjylland har vi sat os for at 
give regionen scener til livet. Vi vil 
give plads til alle livets sider: de 
rørende, sjove, komiske, tragiske, 
besættende, filosofiske, politiske, 
provokerende, poetiske, de hæslige 
og de smukke. Vi vil være aktuelle, 
frække, dybe, konfronterende, 
sjove og overraskende, og har høje 
ambitioner om internationalt niveau, 
produceret i Nordjylland med et 
blik fra og på landsdelen og udført 
af kunstnere fra hele landet og fra 
hele verden, som bor her, mens de 
arbejder på Aalborg Teater. 

Årskort

Vi lever i tider med store begiven-
heder og store forandringer, og 
forandringer vil der også være på 
Aalborg Teater. Som noget nyt vil 
vi fra sæsonen 2022/23 gå over 
til at lancere halvårssæsoner. 
Det vil sige, at vi i foråret lancerer 
programmet for det følgende efterår, 
og om efteråret programmet for det 

Velkommen i teatret
Desværre yderst aktuel også i vor 
tid. Herefter har vi urpremiere på 
Julie Maj Jakobsens nye forestilling 
Skyld, hvor en familie mødes 
efter mange års konflikt for at 
begrave familiens hund, Pølse. 
Den begivenhed fører til ikke så få 
afsløringer, og skeletterne vælter ud 
af skabene. 

Sæsonen 2022/23 bliver også en 
sæson i Anitas Kragegaards ånd. 
I foråret har vi urpremiere på det 
tredje stykke i serien om familien 
i “udkantsdanmark”. Mens vi må 
vente til foråret med at afsløre, 
hvad der sker efter Revolution 
i Kommunen, vil vi allerede i 
august lade Anita mobilisere 
lokalsamfundet endnu en gang for 
at vinde retten til selv at opdrage sit 
barnebarn med sin søn Lars og sin 
sambo, John. Vi vil også igen møde 
George og Martha, Nic og Honey, 
når vi spiller Edward Albees komiske 
og rystende mesterværk Hvem er 
bange for Virginia Woolf?

Vi glæder os til at se dig.

Hans Henriksen
Teaterdirektør

Kære publikum

“Kriser opstår,
når det gamle er
døende, og når det
nye endnu ikke
er født.”
Bertolt Brecht 
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Ét kort til en verden af 
teateroplevelser for
kun kr.  995
Med et årskort til Aalborg Teater kan du frit vælge, 
hvor mange forestillinger du vil opleve i et år.

Med årskortet i hånden vælger du selv, hvilken aften 
du gerne vil i teatret. Du skal bare bestille en gratis billet 
til netop den aften, du ønsker at opleve en forestilling.

Byt din teaterbillet til et årskort og få billettens værdi i rabat*. 
Ombytning skal foretages i Billetservice senest 5 hverdage efter 
dit teaterbesøg.

PRISER FOR ÅRSKORT 
Over 20 unikke teateroplevelser på et år for kun kr. 995
Unge under 25 år kun kr. 495
Studerende kun kr. 595
To på ét kort kun kr. 1.990

LÆS MERE OM ÅRSKORT 
PÅ SIDE 32 OG PÅ AALBORGTEATER.DK/AARSKORT

*Særlige regler i forhold til ombytning af billetter fra gæstespil.

Scener
til
livet

Store tanker om livet og tiden. 
De store spørgsmål. Dem, som griber os. 
Dem, vi alle kan mødes om. Nordjyder, 
uanset alder og livsvilkår. Altid i øjenhøjde, 
til eftertanke, mens vi er godt underholdt.



Repertoire
Øvrige
arrangementer

ÅRSKORT
Læs mere om vores
nye årskort

32

LARSENS TEATERSUPPE
3 lørdage i 2022
Teaterbaren

28

3. STOP FRA GUG
5 torsdage i 2022 
Teaterbaren

28

FORMAT
3 lørdage i 2022 
Mindste Scene

29

Store Scene

Gæstespil

Lille Scene

FANNY OG ALEXANDER
Repremiere 03.09.2022

10–11

DEN POETISKE RAPTUS
Premiere 11.10.2022

24–25

MISANTROPIA
Premiere 28.07.2022
Kunsten

29

ANTIGONE
Premiere 08.09.2022

20–21

EDWARD ALBEE’S
HVEM ER BANGE FOR
VIRGINIA WOOLF?
Repremiere 29.09.2022

12–13
SKYLD
Urpremiere 23.11.2022

22–23

OLIVER TWIST
Premiere 19.11.2022 

14–15

TALKING LANDSCAPES
26.08., 27.08., og 
28.08.2022 

28

REVOLUTION I 
KOMMUNEN
Repremiere 12.08.2022

16–17

FODBOLD FODBOLD
FODBOLD
Premiere 25.10.2022

26–27

KEJSERENS NYE 
KLÆDER
Repremiere 15.10.2022 

18–19

JULI

AUG.

SEP.

OKT.

NOV.

DEC.

Misantropia, gæstespil

Misantropia, gæstespil
Revolution i kommunen
3. Stop fra Gug
Talking Landscapes, gæstespil

Fanny og Alexander
Antigone
Larsens Teatersuppe
3. Stop fra Gug
Edward Albee’s Hvem er bange for Virginia Woolf?

Antigone
Edward Albee’s Hvem er bange for Virginia Woolf?
Format
Larsens Teatersuppe
Den poetiske raptus, gæstespil
3. Stop fra Gug
Kejserens nye klæder
Fodbold fodbold fodbold, gæstespil

Format
3. Stop fra Gug
Oliver Twist
Skyld

Oliver Twist
Skyld
Format
3. Stop fra Gug

Kunsten

Kunsten
Store Scene
Teaterbaren
Se hjemmeside

Store Scene
Lille Scene
Teaterbaren
Teaterbaren
Store Scene

Lille Scene
Store Scene
Mindste Scene
Teaterbaren
Store Scene
Teaterbaren
Store Scene
Store Scene

Mindste Scene
Teaterbaren
Store Scene
Lille Scene

Store Scene
Lille Scene
Mindste Scene
Teaterbaren

28.07 – 31.07.2022 

01.08.2022
12.08 – 17.08.2022

18.08.2022
26.08 –  28.08.2022

03.09 – 24.09.2022
06.09 – 30.09.2022

10.09.2022
15.09.2022

29.09 – 30.09.2022

01.10 – 08.10.2022  
01.10 – 08.10.2022

01.10.2022
08.10 og 29.10.2022
11.10 –  12.10.2022

13.10.2022
15.10 – 22.10.2022
25.10 – 26.10.2022

05.11.2022
10.11.2022

17.11 – 30.11.2022
23.11 – 30.11.2022

01.12 – 22.12.2022
01.12 – 22.12.2022

03.12.2022
08.12.2022

Teateroplevelser fra juli til december 2022
MÅNED TITEL SCENE SPILLEPERIODE
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Annika
Johannessen
fra Fanny og Alexander

Marcus
Gad Johansen
fra Kød

Kathrine
Høj Andersen
fra Fjende

Thomas
Kristian Bek
fra Tine

Lars
Topp Thomsen
fra Blodbadets Gud

Ulrik
Windfeldt-Schmidt 
fra Kejserens nye klæder

Bolette
Nørregaard Bang
fra Cyrano

Maria
Henriksen
fra Den unge Werthers 
lidelser

Camilla
Gjelstrup
fra De skønne dage
i Aranjuez 

Marie
Knudsen Fogh
fra Edward Albee’s Hvem er 
bange for Virginia Woolf?

Line
Nørholt 
fra Tine

Østen
Borre Simonsen  
fra Tine

Steffen
Berenthz Eriksen
fra Morgenlandet 

Karla
Rosendahl
fra Edward Albee’s Hvem er 
bange for Virginia Woolf?

Kendte 
ansigter

– altid nye
roller

Oplev Camilla i Revolution 
i kommunen og Fanny og 
Alexander

Oplev Marie i Revolution i 
kommunen, Fanny og Alexander, 
Edward Albee’s Hvem er bange 
for Virginia Woolf? og Skyld

Oplev Bolette i Revolution i 
kommunen og
Fanny og Alexander

Oplev Maria i Fanny og 
Alexander

Oplev Annika i Fanny og 
Alexander og Skyld

Oplev Marcus i Revolution i 
kommunen, Fanny 
og Alexander og Oliver Twist

Clara
Josephine Manley 
fra Kejserens nye klæder

Evrim 
Benli
fra Morgenlandet 

Jørgen
W. Larsen 
fra Indenfor murene

Oplev Jørgen i Fanny og 
Alexander og Oliver Twist

Oplev Evrim i Antigone og 
Oliver Twist

Oplev Clara i Antigone, 
Kejserens nye klæder og 
Oliver Twist

Marta Holm
Peschcke-Køedt
fra Kejserens nye klæder

Martin
Ringsmose
fra Cyrano

Patrick
A. Hansen
fra Kejserens nye klæder

Oplev Patrick i Antigone, 
Kejserens nye klæder og 
Oliver Twist

Oplev Martin i Fanny og 
Alexander og Edward Albee’s 
Hvem er bange for Virginia 
Woolf? 

Oplev Marta i Antigone, 
Kejserens nye klæder og 
Oliver Twist

Oplev Line i Fanny og 
Alexander og Skyld

Oplev Østen i Fanny og 
Alexander, Edward Albee’s Hvem 
er bange for Virginia Woolf? og 
Oliver Twist

Oplev Lars i Revolution 
i kommunen, Fanny og 
Alexander og Skyld

Oplev Ulrik i Antigone, 
Kejserens nye klæder og 
Oliver Twist

Oplev Kathrine i Antigone, 
Kejserens nye klæder og 
Oliver Twist

Oplev Thomas i Fanny og 
Alexander og Skyld

Oplev Karla i Revolution 
i kommunen, Fanny og 
Alexander, Edward Albee’s 
Hvem er bange for Virginia 
Woolf? og Skyld

Oplev Steffen i Fanny og 
Alexander og Oliver Twist
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Fanny og Alexander

Det fantastiske fortællergreb fra Egill Pálsson, 
en af Nordens store instruktører, giver uventede 
overraskelser og liv på scenen, så man føler sig godt 
underholdt, selv om man måske allerede har set 
Fanny og Alexander som film eller TV-serie.  

Søskendeparret Fanny og Alexander vokser op i en 
lykkelig teaterfamilie i starten af 1900-tallet med en 
far, der ser eventyr og fortællinger i alt. Fri fantasi, 
leg og en grænseløs forelskelse i livet omgiver dem, 
indtil faren pludselig dør.   

Moren gifter sig kort tid efter med biskoppen i byen 
og flytter sammen med børnene til hans spartanske 
og kolde præstehjem. Nu er det streng disciplin, 
straf og fornægtelse af al lyst, der bestemmer 

børnenes hverdag. Som så mange børn i dag, hvor 
deres forældre bliver skilt og gift igen, skal Fanny og 
Alexander tilpasse sig en helt ny måde at leve på 
med en ny forælder, de ikke selv har valgt. Det kan 
være et stort traume, men især Alexander vil ikke 
bøje sig for stedfaderens strenge regler.   

Hvor længe kan han holde fast i sin tro på lykken, og 
hvorfra får han egentlig den indre styrke til at holde 
grusomhederne ud?   

Ensemblet balancerer hele tiden mellem det 
grusomme og det håbefulde. Vi glædes og væmmes. 
Der er sorg og glæde, lys og mørke, drømme, 
ondskab og en stor vilje til at leve livet i denne store 
teaterklassiker.  

REPREMIERE

03.09.2022 

STORE SCENE

SPILLEPERIODE

03.09 - 24.09.2022 

 

FORFATTER 

Ingmar Bergman

INSTRUKTØR 

Egill Pálsson 

SCENOGRAF 

Martin Eriksson

MUSIK 

Klaus Risager 

KOREOGRAF  

Kasper Ravnhøj

 

 

 

 

OVERSÆTTELSE 

Jens Christian 

Lauenstein Led  

MEDVIRKENDE 

Thomas Kristian Bek 

Karla Rosendahl 

Annika Johannessen 

Jørgen W. Larsen 

Steffen Berenthz Eriksen 

Bolette Nørregaard Bang 

Marcus Gad Johansen 

Marie Knudsen Fogh 

Lars Topp Thomsen 

Camilla Gjelstrup 

Martin Ringsmose 

Maria Henriksen 

Østen Borre Simonsen 

Line Nørholt 

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 19.30 

lør. kl. 16.00 

PRISER  

Man. - tors. kr. 120 - 265 

Fre. - lør. kr. 160 - 295 

UNGE UNDER 25 ÅR 

Man. - tors. kr. 80 

Fre. - lør. kr. 80 - 160 

STUDERENDE 

Man. - tors. kr. 90 

Fre. - lør. kr. 90 - 180 

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

Se kærligheden til
livet sejre over kold disciplin
og undertrykkelse i Ingmar Bergmans 
mesterværk Fanny og Alexander.  

“Når forestillingen er slut, og man har 
skiftevis grint og grædt i mere end to timer,

 føler man næsten selv, at man har
 fået en ny familie.”

- Stine Kjølby Christensen, migogaalborg

kulturkongen.dkkulturtid.dk Appetizekulturleben.dk

Jyllands-Posteniscene.dk Ungt TeaterblodNordjyske

Hvor længe kan man bevare troen
på livets skønhed?
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Edward Albee’s 
Hvem er bange for
Virginia Woolf ?

Velkommen til en tour de force af en forestilling om 
kærlighed, uindfriede drømme, skuffelse og svigt, når 
livet nærmer sig sit efterår. Er det virkelighed eller 
illusion? En aften, som ændrer alting.   

Det er ikke uden grund, at Edward Albee oprindeligt 
ville navngive sit skuespil om den midaldrende 
historieprofessor George og hans kone Martha,  
The Excorsism.   

Denne aften er George og Martha netop kommet 
hjem efter en fakultetsfest på det universitet i New 

England, hvor George er ansat. Martha har mødt et 
ungt par til festen, og uden George ved det, har hun 
inviteret dem med hjem til en drink. Det bliver til 
mere end én drink; først et løssluppent afterparty og 
derefter et voksende ondsindet opgør værtsparret 
imellem. Illusioner brister, og tæppet trækkes væk, 
måske til det bedre? 

Martin Ringsmose og Marie Knudsen Fogh har 
rollerne som George og Martha. Teaterdirektør Hans 
Henriksen har instrueret, mens hans makker gennem 
snart 20 år, Nicolaj Spangaa, har skabt scenografien.  

REPREMIERE

29.09.2022 

STORE SCENE

SPILLEPERIODE

29.09 - 08.10.2022 

FORFATTER 

Edward Albee 

 

INSTRUKTØR 

Hans Henriksen 

 

OVERSÆTTELSE 

Madame Nielsen

SCENOGRAF 

Nicolaj Spangaa  

 

MEDVIRKENDE 

Marie Knudsen Fogh  

Martin Ringsmose  

Karla Rosendahl  

Østen Borre Simonsen  

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 18.30

lør. kl. 16.00 

PRISER  

Man. - tors. kr. 120 - 265 

Fre. - lør. kr. 160 - 295 

UNGE UNDER 25 ÅR

Man. - tors. kr. 80 

Fre. - lør. kr. 80 - 160 

STUDERENDE 

Man. - tors. kr. 90 

Fre. - lør. kr. 90 - 180

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

“Det her er en forestilling og en 
opsætning, man skal og bør se. 

Det er ondt, det er hårdt, men det er 
fremragende godt teater.”

- Lars Wallenberg, Børsen

Jyllands-Postensceneblog.dk Kulturen.nuNordjyske

INTRODUKTIONSVIDEO
Se skuespiller Marie Knudsen Fogh og 
chefdramaturg Jens Christian Lauenstein Led 
fortælle om forestillingen på aalborgteater.dk 

Grotesk morsom ægteskabelig nedsmeltning for åbent tæppe   
– evig relevant, så længe mennesker forelsker sig i hinanden – 
eller i at være par.
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Oliver Twist
Oliver Twist er en forrygende familieforestilling om den frække og 
charmerende Oliver, der er forældreløs og stikker af fra børnehjemmet. 
Nu må han klare sig selv blandt gadens skurke og tyveknægte i London. 
Hvem skal give den forældreløse dreng på 9 år et hjem, et tilhørsforhold 
og måske kærlighed? Alle børn har jo behov for at føle sig elsket.

I Danmark er det i familien, børn får krammere og kærlighed. Men hvad 
nu hvis man ikke har en familie? Med Oliver Twist kan børn og voksne 
nu opleve, at varme og venskab kan komme fra et helt andet sted end 
man skulle tro. Og mens Oliver udfordrer lykken igen og igen, bliver 
der kastet lys på betydningen af at have gode venner i livet, og at det 
ikke altid handler om, hvor du kommer fra, men om at du er et godt 
menneske.   

Gør dig klar til et festfyrværkeri på scenen med ulovligheder, tyverier, 
farlige forviklinger og figurer, der driller hinanden, danser, synger og altid 
er med på den værste!  
  

PREMIERE

19.11.2022 

STORE SCENE

SPILLEPERIODE 

19.11 - 22.12.2022

FORFATTER

Charles Dickens

INSTRUKTØR 

Martin Ringsmose

SCENOGRAF 

Marie í Dali 

KOMPONIST OG

KAPELMESTER  

Niels Søren Hansen

SANGTEKSTER

Sven Ørnø

 

OVERSÆTTELSE 

Hans-Jørgen Birkmose

MEDVIRKENDE 

Ulrik Windfeldt-Schmidt 

Clara Josephine Manley 

Marta Holm Peschcke-Køedt 

Jørgen W. Larsen 

Evrim Benli 

Østen Borre Simonsen 

Patrick A. Hansen 

Kathrine Høj Andersen 

Steffen Berenthz Eriksen 

Marcus Gad Johansen 

m.fl. 

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 18.00 

lør. - søn. kl. 16.00 

PRISER  

Man. - tors. kr. 130 - 295 

Fre. - søn. kr. 170 - 345 

BØRN UNDER 15 ÅR

Man. - tors. kr. 80

Fre. - søn. kr. 80 - 120 

UNGE UNDER 25 ÅR

Man. - tors. kr. 80 - 120 

Fre. - søn. kr. 80 - 160

STUDERENDE 

Man. - tors. kr. 90 - 140 

Fre. - søn. kr. 90 - 180

AAT KLUB

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT

Gælder alle dage

Anbefales fra 6 år

En fortælling om at 
være forældreløs og 

få venskab og 
kærlighed fra
uventet hold.

En forrygende 
familieforestilling 
om den frække og 
charmerende Oliver, 
der som forældreløs 
tager sin skæbne 
i egen hånd, da 
han flygter fra 
børnehjemmet.  
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REPREMIERE

12.08.2022 

STORE SCENE

SPILLEPERIODE

12.08 - 17.08.2022   

 

FORFATTER

Henrik Szklany

INSTRUKTØR 

Martin Nyborg 

SCENOGRAF 

Laura Rasmussen 

 

MEDVIRKENDE 

Marie Knudsen Fogh 

Lars Topp Thomsen 

Camilla Gjelstrup 

Marcus Gad Johansen 

Bolette Nørregaard Bang 

Karla Rosendahl 

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 19.30

lør. kl. 16.00 

PRISER  

Man. - tors. kr. 120 - 265 

Fre. - lør. kr. 160 - 295 

UNGE UNDER 25 ÅR

Man. - tors. kr. 80 

Fre. - lør. kr. 80 - 160 

STUDERENDE 

Man. - tors. kr. 90 

Fre. - lør. kr. 90 - 180 

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

Revolution i 
kommunen 
Anita er tilbage. Og denne gang har 
hun tænkt sig at give systemet kamp 
til stregen!  

Fik du ikke set Revolution i kommunen? Så er det nu 
du skal i teatret for at se Anita og hele den farverige 
familie med alt hvad dertil hører af rod, eder, smøger 
og sjove punchlines. Det hele leveret med glimt i øjet 
og på ægte nordjysk! 
 
Anitas voksne søn Lars er kommet hjem til 
Nordjylland med en lille nyfødt, han har fået med 
en pige, der ligger på en lukket afdeling ovre på 
Sjælland. Han flytter ind hos sin mor og papfar John, 
og nu gælder det om at overbevise kommunens 
socialrådgiver om, at de sagtens kan skabe et godt 
hjem for den lille dreng. For hvem fanden siger, at 
tvangsfjernelse er det bedste for børn? – Ikke Anita i 
hvert fald. 

Og hun har tænkt sig at give systemet kamp til 
stregen, i røg og damp. 

Som ingen anden formår den danske dramatiker 
Henrik Szklany at tage temperaturen på 
udkantsdanmark anno 2022. Nu har han endnu 
engang med stor kærlighed og varme leveret et 
stykke rå realisme fra samfundets bund.

Revolution i Kommunen er fortsættelsen til 
succesforestillingen Alle mulige ting til salg, og den 
er om muligt endnu mere skør. Du kan allerede nu 
glæde dig til et gensyn med Anita til foråret, når 
tredje del af historien om familien fra Nordjylland får 
urpremiere på Store Scene. 

Nordjyske

kulturkupeen.dk

Kulturen.nu

Jyllands-Posten

Det er både frækt og også 
genialt,  at man således sidder 
og griner ad noget,  der er så 
alvorligt. 

- Max Melgaard,  kulturen.nu
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REPREMIERE

15.10.2022 

STORE SCENE

SPILLEPERIODE 

15.10 - 22.10.2022

FORFATTER

H. C. Andersen

INSTRUKTØR 

Viktor Tjerneld  

SCENOGRAF 

Christian Albrechtsen 

KOREOGRAF 

Melker Sörensen 

KOMPONIST 

Hampus Hallberg 

OVERSÆTTELSE 

Peter Dupont Weiss

MEDVIRKENDE

Patrick A. Hansen 

Kathrine Høj Andersen 

Camilla Gjelstrup 

Clara Josephine Manley 

Ulrik Windfeldt-Schmidt 

Alexander Clement 

Marta Holm

Peschcke-Køedt 

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 10.00 

Lør. kl. 10.00 og

kl. 12.30 

PRISER  

Enhedspris 

Børn under 15 år kr. 80 

Voksne kr. 175

UNGE UNDER 25 ÅR

Alle dage kr. 80  

 

STUDERENDE 

Alle dage kr. 90

ÅRSKORT

Gælder alle dage

Anbefales fra 5 år

migogaalborg Jyllands-Posten Kulturen.nuNordjyske

“Kejserens nye klæder
 på Aalborg Teater er en  eksplosion

 af  farver og  godt humør.”

- Trine Wøldiche,  Jyllands-Posten

Kejserens nye klæder
Det at turde at stå fast på det, man tror på, og sige fra, hvis man er 
uenig. Eller at sige sandheden og ikke bare slavisk følge gruppen. 
Det er ikke et spørgsmål om at være klog eller dum. I vores hverdag 
er det et spørgsmål om mod og personlig styrke. Hvem har evnen til 
det, og hvorfor er børn bedre til at sige sandheden end de voksne?  

I hele Nordjyllands teater kan du nu igen opleve H. C. Andersens 
verdenskendte eventyr Kejserens nye klæder i en forestilling med 
både knald i låget og på farverne. Opsætningen stammer fra den 
svenske dramatiker og instruktør, Viktor Tjerneld, som er kendt for at 
have samme humor som en syvårig.  

Vores vildt hyggelige børneforestilling giver latter, skraldgrin og 
overraskelse til børn og voksne og giver anledning til en god snak i 
familien derhjemme.   

Forestillingen blev spillet med stor succes i foråret 2022, hvor 
migogaalborg gav den fantasifulde opsætning 5 ud af 6 stjerner. Nu 
byder vi velkommen med endnu flere forestillinger, så flere familier 
kan få glæde af den modeglade kejser, kostumefesten på scenen, 
de fantastiske musiknumre – og en afslørende afslutning.   

Hvorfor er det børn, der 
tør sige sandheden, og 
ikke de voksne?  
Oplev H. C. Andersen med 
både knald i låget og på 
farverne.  
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Antigone 
og Politikerne af  Wolfram Lotz

I Sofokles’ evigt aktuelle Antigone er kampen om 
bystaten Theben netop slut, Kreon er ny konge.
Hans nevø, den tidligere konge Eteokles, er død – 
dræbt af sin egen bror, Polyneikes, under deres
fejde om tronen i Theben.  

Polyneikes lig ligger nu sammen med hundredevis af 
andres uden for byens mure. Kreon ser en mulighed 
for at vise sig som en stærk sejrherre og leder af 
Theben. Han beslutter, at alle forrædere skal straffes 
i døden og forbyder derfor, at de bliver begravet som 
skikken og guderne ellers kræver det. Deres sjæle vil 
dermed aldrig kunne finde hjem til dødsriget Hades.  

Antigone, søster til Eteokles og Polyneikes, sørger 
over tabet af sine brødre, og Kreons straf over 
Polyneikes er ubærlig for hende. Hun må handle, 
selvom straffen er døden for hende selv, hvis hun 
bryder Kreons lov og begraver sin bror.

Imellem Kreon og Antigone opstår et nyt stort slag; 
kan en konges lov ligge over gudernes? 

Samtidig står den magtfuldkomne nykronede Kreon 
i et andet svært dilemma. Han elsker sin niece. Kan 
han dræbe hende, hvis hun trodser ham? 

Aalborg Teaters egen husinstruktør Camilla Kold 
Andersen sætter Sofokles’ klassiske tragedie ind i 
en større kontekst. Der belyser magthaveren som 
en særlig art, når hun kombinerer den klassiske 
tragedie Antigone med den tyske dramatiker Wolfram 
Lotz’ tekst Politikerne. Den knivskarpe kortlægning 
af politikernes tilstedeværelse i det moderne liv 
tilfører med sin rytmiske form en nutidig stemme 
til opsætningen og understøtter stykkets særlige 
aktualitet. 

Scenografien byder på en atmosfære med et stærk 
poetisk og grotesk formsprog. Visuelt stærkt og 
æstetisk, i legende stil og med brug af pantomime, 
udvikler handlingen sig på scenen. En stærk og 
tankevækkende teateroplevelse for alle.

PREMIERE

08.09.2022

LILLE SCENE

SPILLEPERIODE 

08.09 - 08.10.2022 

FORFATTER

Sofokles

Wolfram Lotz  

 

INSTRUKTØR 

Camilla Kold Andersen  

SCENOGRAF 

Ditte Marie Tygesen

OVERSÆTTELSE 

Marcel Lysgaard Lech 

 

MEDVIRKENDE 

Kathrine Høj Andersen 

Patrick A. Hansen 

Clara Josephine Manley 

Evrim Benli 

Ulrik Windfeldt-Schmidt 

Marta Holm

Peschcke-Køedt 

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 20.00 

lør. kl. 16.30 

PRISER  

Alle dage kr. 215 

UNGE UNDER 25 ÅR

Alle dage kr. 80  

STUDERENDE 

Alle dage kr. 90

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage  

 

ÅRSKORT

Gælder alle dage

KRIGEN ER VUNDET, 
DET STØRSTE SLAG 
VENTER… 

INTRODUKTIONSVIDEO
Se introduktionsvideo til Antigone på aalborgteater.dk
Introduktionsvideoen ligger klar fra premieren. 

Krig i Europa. Håbet om fred lever på begge sider,
men fred kan komme med uhyrlige dilemmaer.  

20

AALBORG TEATER - SÆSON 2022/23



Se det overrumplende 
drama om en familie 
med hund i total 
opløsning.

Mor Elisabeth, en aldrende dokumentarfilmskaber, har samlet familien, 
der tæller tre voksne børn, fordi familiens elskede hund er død og 
skal begraves i haven. Derfor er de der allesammen, – eller næsten 
allesammen – for faren forsvandt for fem år siden, og ingen ved om 
han er død eller levende. Hvor gik han hen, da han gik ud? Og skjuler 
Elisabeth noget? Nu vil hun have børnene til at skrive under på et 
dokument, der erklærer ham død, men det falder langtfra i god jord!   

Snart starter mudderkastningen og skeletterne vælter ud af skabet, 
da det kommer frem, at barndomshjemmet skal sælges. Hvorfor nu 
det? Udenfor vælter regnen ned, og der står vand i kælderen. Er der en 
naturkatastrofe på vej?  

Det er teatrets egen husdramatiker, Julie Maj Jakobsen, der har skrevet 
dette nye komiske drama om en familie i opbrud. Hun har tidligere 
høstet stor ros for sine overrumplende dramaer, bl.a. Aftenlandet, som 
indbragte hende en Reumert som Årets Dramatiker.

SPILLEPERIODE

23.11 - 22.12.2022

FORFATTER 

Julie Maj Jakobsen

INSTRUKTØR 

Hans Henriksen

SCENOGRAFI  

GRIF v/

Ditte Marie Tygesen

og Mikkel Rostrup 

MEDVIRKENDE 

Annika Johannessen 

Lars Topp Thomsen 

Marie Knudsen Fogh 

Thomas Kristian Bek 

Line Nørholt 

Karla Rosendahl

SPILLETIDSPUNKTER 

Man. - fre. kl. 20.00 

lør. kl. 16.30 

PRISER 

Alle dage kr. 215

UNGE UNDER 25 ÅR 

Alle dage kr. 80

STUDERENDE 

Alle dage kr. 90 

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

URPREMIERE

23.11.2022  

LILLE SCENE

Skyld

Hvorfor er det
dem vi elsker,
der gør os mest
ondt? INTRODUKTIONSVIDEO

Se introduktionsvideo til Skyld på aalborgteater.dk
Introduktionsvideoen ligger klar fra premieren. 
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Den poetiske raptus
 

For 300 år siden var teater og komedier noget der 
foregik på fransk og forbeholdt det bedre borgerskab. 
Frederik den 4. var enehersker i Danmark, og 
sammen med kirken bestemte han det meste. 
Befolkningen blev holdt hen i uvidenhed, hvilket
var i både kongens og kirkens interesse. 

Men en dag får teaterdirektør Montaigu en lys idé. 
Han vil have Holberg til at skrive et teaterstykke 
på dansk. Han har nemlig som en af de få set en 
kvalitet i Holbergs satiriske heltedigt, Peder Paars, 
som en samlet anmelderskare ellers har sablet ned. 

Kultur for folket og komedier på dansk er en trussel 
mod enevælden, og Holberg drages af teatrets 
frisind og opdager snart komediens oplysende og 
samfundskritiske kraft. Den poetiske raptus er 
uundgåelig, og Holberg suges ind i teatrets verden 
med de farverige typer: den erotiske Madame 

Montaigu, bohemer, evighedsstudenter med hang til 
flasken, og alle de andre, der er parate til at kæmpe 
for teatret og den frie tanke.  

På halvandet år i starten af 1720’erne skrev 
Holberg ikke mindre end 17 komedier på dansk, 
som blev opført på teatret i Lille Grønnegade, og
da Den politiske kandestøber havde premiere 
25. september 1722, var det første gang man 
opførte en komedie på dansk. 

I efteråret 2022 fejrer vi 300-året for dansk teater, 
som netop blev født med Holbergs politiske 
kandestøber. Ernst Bruun Olsens teaterstykke fra 
1976 er både et fermt og vitalt portræt af Danmarks 
største teatermand, Ludvig Holberg, og hans samtid, 
og en påmindelse om kunsten og kulturens svære, 
men nødvendige rolle i samfundet. Også i dag. 

SPILLEPERIODE

11.10 - 12.10.2022 

FORFATTER 

Ernst Bruun Olsen

BEARBEJDELSE 

Geir Sveaass

Kasper Wilton

Mette Borg

INSTRUKTØR 

Geir Sveaass

SCENOGRAFI  

Marianne Nilsson 

KOREOGRAF 

Jeanette Binderup-Schultz

DRAMATURG

Ninette Mulvad

MEDVIRKENDE 

Anders Juul 

Tom Jensen 

Jesper Riefensthal 

Simon Kongsted 

Jeppe Marling 

Marie Louise Wille 

Anders Manley 

Karoline Brygmann

SPILLETIDSPUNKTER 

Tirs. - ons. kl. 19.30

PRISER 

Tirs. - ons. kr. 190 - 375 

UNGE UNDER 25 ÅR 

Tirs. - ons. kr. 80 - 120

STUDERENDE 

Tirs. - ons. kr. 90 - 140 

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Årskortholdere får 50 % 

i rabat af løssalgsprisen 

uanset årskorttype

PREMIERE

11.10.2022 

STORE SCENE

GÆSTESPIL FRA FOLKETEATRET

I ANLEDNING AF DANSK TEATERS 

300-ÅRS DAG

Seriøst? Teater på dansk?
En forestilling der fejrer Holberg 

og 300-året for dansk teater.

Et fermt og vitalt portræt af Danmarks største 
teatermand, Ludvig Holberg, og hans samtid.

24

AALBORG TEATER - SÆSON 2022/23



Fodbold
fodbold fodbold
En fortælling om fodbold, om dem 
der spiller, og dem der profiterer.   

Fodbold fodbold fodbold er til dig, der elsker fodbold, 
og til dig, der ikke fatter noget af det! 
- En forestilling om verdens største sportsgren og 
dens betydning for de milliarder af mennesker, der 
ser og spiller fodbold.   

Fodbold fodbold fodbold fortæller om en fodboldkamp 
og om de mennesker, der alle er forbundet af deres 
store passion for spillet. Garneret med fantasifulde 
klubsange og udfordrende fantilråb følger vi 
fodboldspillets mange deltagere før, under og efter en 
kamp – spillere, trænere, klubejere og ikke mindst de 
entusiastiske fans.  

Fodbold er en drømmefabrik, men drømmen om 
det smukke spil og de store sejre udfordres af den 
ordinære verdens krav om succes, indtjening og 
simpel overlevelse. Hvad sker der med de mange 
unge spillere, der søger lykken ude i verden i håb 
om at ende hos de store klubber? Hvad sker der 
med fodboldspillet og begejstringen, når rigmænd 
fra fjerne nationer pludselig begynder at købe sig 
ind også i danske fodboldklubber? Og hvordan kan 
man spille VM på et stadion, der har kostet utallige 
immigrantarbejdere livet?  

Fodbold fodbold fodbold opføres som optakt til 
VM i fodbold i Qatar, – en begivenhed, der har 
vakt stor opsigt og diskussion og flyttet fokus fra 
spillet på banen til spørgsmålet om etiske grænser, 
menneskerettigheder og de kommercielle kræfters 
magt over spillet.

SPILLEPERIODE

25.10 - 26.10.2022  

FORFATTER 

Henrik Szklany

INSTRUKTØR 

Nicolei Faber

SCENOGRAFI  OG

KOSTUMEDESIGN 

Jonas Fly

MEDVIRKENDE 

Mads Rømer Brolin-Tani 

Alvin Olid Bursoe 

Jakob Femerling 

Charlotte Fich 

Ellaha Lack 

SPILLETIDSPUNKTER 

Tirs. - ons. kl. 19.30

PRISER 

Tirs. - ons. kr. 325 - 375 

UNGE UNDER 25 ÅR 

Tirs. - ons. kr. 80 - 120

STUDERENDE 

Tirs. - ons. kr. 90 - 140 

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Årskortholdere får 50 % 

i rabat af løssalgsprisen 

uanset årskorttype

PREMIERE

25.10.2022 

STORE SCENE

GÆSTESPIL FRA DET KONGELIGE TEATER

Til dig, der elsker fodbold, og til dig, 
der ikke fatter en skid! 
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3 LØRDAGE I 2022

TEATERBAREN

SPILLETIDSPUNKTER 

Lørdage 12.00   

PRISER 

Kr. 160 inkl. suppe

ÅRSKORT 

Kr. 60 (pris for suppe)

Larsens Teatersuppe er nærvær, samvær og tilstedevær.
Larsens Teatersuppe er nysgerrighed, overraskelses- 
parathed og musikalitet.
Larsen Teatersuppe er gæster som har noget på hjerte. 
Larsens Teatersuppe er for alle.
Larsens Teatersuppe er suppe og skuespiller
Jørgen W. Larsen.

5 TORSDAGE I 2022

TEATERBAREN

SPILLETIDSPUNKTER 

Torsdage kl. 20.00 eller kl. 22.30

PRIS 

Kr. 130

UNGE UNDER 25 ÅR 

Kr. 80 

STUDERENDE 

Kr. 90

 

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

3 LØRDAGE I 2022

MINDSTE SCENE

SPILLETIDSPUNKT 

Lørdage kl. 20.00

PRIS 

Enhedspris

Kr. 50  

ÅRSKORT 

Gælder alle dage

SPILLETIDSPUNKTER 

26.08., 27.08.,

og 28.08.2022

STED OG TIDSPUNKT

Se aalborgteater.dk

PRIS 

Kr. 50 

ÅRSKORT 

Årskort kan ikke

anvendes

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!

Vore hyggelige, skøre, sjove, dybe frirum på Mindste Scene, 
FORMAT er tilbage! Tre lørdage aftener sætter vi skævt lys 
på livets store spørgsmål gennem samtaler med inviterede 
gæster, readings, improviserende skuespillere, spas, alvor 
og musik. 
Der vil være højt til loftet, rift om de begrænsede pladser 
samt salg af drikkevarer. 
Værten Jens Christian Lauenstein Led glæder sig til at se 
jer.

Nu får du igen mulighed for at få en anderledes og seværdig 
teateroplevelse under åben himmel på Kunsten, når Teatret 
Slotsgården kaster sig fuldstændigt frit og uforfærdet over 
at gendigte en af Molières største komedier, Misantropen.

Teatret Slotsgården har de seneste 4 år underholdt
det nordjyske teaterpublikum med overraskende og 
anmelderroste fortolkninger af klassiske komedier.

Glæd dig til at opleve Teatret Slotsgården tage 
fandenivoldsk frit livtag med Molières mesterværk 
Misantropen fra 1666 og transformerer det til en nydigtet 
vanvidskomedie, der tryktester folkesjælens top- og 
bundlinje for god moral i et absurd, komisk teatersprog, 
der taler ligeså meget til hjerte og mave som til hjernen.

Talking Landscapes er et omvandrende folkemøde,
der undersøger vores forhold til hinanden, til
omverdenen og til naturen.

Vær med til en række iscenesatte samtaler i Aalborgs 
mangfoldige landskaber, der undersøger, hvordan vi kan 
skabe en fremtid med et anderledes forhold mellem 
mennesker og natur.

SPILLETIDSPUNKTER 

Alle dage kl. 19.30

PRISER 

Kr. 249 

UNGE UNDER 25 ÅR 

Kr. 95

STUDERENDE 

Kr. 95

AAT KLUB 

Kr. 50 i rabat alle dage

ÅRSKORT 

Årskortholdere får 50 % i

rabat af løssalgsprisen

uanset årskorttype

Larsens
Teatersuppe

Misantropia

Scener 
til livet

3. Stop
fra Gug

Talking 
Landscapes

Sang, suppe
og samvær

Crazy Good 
Summer Theatre

Late night
improteater

Omvandrende
folkemøde

PREMIERE

28.07.2022 

PÅ KUNSTEN

GÆSTESPIL FRA

TEATRET SLOTSGÅRDEN

SPILLEPERIODE

28.07 - 01.08.2022  

 

Fri gendigtning af 

Molières Misantropen

INSTRUKTØRER 

Johan Sarauw & Martin Nyborg

MEDVIRKENDE 

Jacob Moth-Poulsen

Mathilde Lundberg

Anders Manley

Emilie Rasmussen

Talking Landscapes præsenteres af Metropolis og 11 kommuner med støtte fra 
Nordea-fonden – i Aalborg i samarbejde med og med støtte fra Aalborg Teater og 
Aalborg Kommune.
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En 
verden af 
teater

skal spilles? Det fik vi os en snak 
om på tværs af de forskellige 
afdelinger i teatret.

To produktionsformer
Teaterdirektør Hans Henriksen 
sætter det egenproducerende 
teater ind i en historisk kontekst: 
”Der findes grundlæggende 
to måder at producere teater 
på. Der er projektteatret, eller 
entrepriseproduktioner, som bl.a. 
findes i West End i London og 
på Broadway i New York. Her har 
man ikke et teaterhus. Man har et 
projekt og en enhed af organisatorer 
og producenter. Så snedkererer 
man et projekt sammen, spiller det 
så længe, der er publikum til det. 
Derefter brækker man det ned igen. 
Den anden måde er den tradition, 
der opstod omkring byteatret i 
Tyskland i 1800-tallet. Det er faste 
teaterhuse med et fast ensemble, 
teknik og organisation, hvor man 
producerer teaterforestillinger 
og spiller dem i repertoire. De 
to former har vidt forskellig etik, 
organisation og tanker bag. Aalborg 
Teater er et byteater. Vi mener, det 
er vigtigt, at det er mennesker, som 
bor her i Nordjylland, der samles og 
arbejder med teater. Både praktisk, 
men også åndeligt og etisk, fordi 
der er noget specielt ved den type 
arbejde i et lokalområde. Vi er 

lidt en slags ”hedensk bande” 
af mennesker, der har viet vores 
arbejdsliv til noget så eksotisk som 
scenekunst. Hedensk, fordi det 
er et ”humanistisk åndsarbejde” 
modsat et religiøst åndsarbejde. 
Vi tror på, at den lokale forankring 
i Nordjylland smitter af på det vi 
spiller, og måden vi går til opgaven 
på.”

At skabe i fællesskab 
Der er ingen tvivl om, at det skaber 
stor glæde at kunne skabe en 
forestilling i fællesskab.

Forestillingsleder Katrine Madsen 
uddyber: ”I den tekniske afdeling 
arbejder vi med det praktiske. Det, 
at vi er selvproducerende, betyder, 
at vi er med på en produktion 

Langt størstedelen af de 
forestillinger, vi producerer og viser 
for publikum her på Aalborg Teater 
er egenproduktioner. Det vil sige, at 
forestillingerne er tænkt, udviklet 
og produceret her på stedet. 
Scenografien er bygget på teatrets 
egne værksteder, kostumerne er 
syet på vores egen skræddersal, 
håret (eller parykkerne) er sat af 
vores egen frisør, rollerne spilles 
af skuespillere fra teatrets faste 
ensemble – og sådan er det hele 
vejen igennem. Men hvad betyder 
det – for byen, landsdelen og for 
teaterkunsten, at den er produceret 
fra bunden på det sted, hvor den 

skaben, men det skaber også et 
fællesskab, så det vandrer begge 
veje. At sætte lys på livets store 
spørgsmål handler også om ånd. Vi 
har jo alle vores erfaringer med livet, 
og hvor vanskeligt det kan være at 
bakse med til tider. Det ville jo være 
sært, hvis vi ikke brugte hinandens 
erfaringer. I og med at vi er sat et 
sted, hvor vi vil det fællesskab, 
er vi nødt til hele tiden at træne 
evnen til at invitere hinanden med 
ind i det skabende, kunstneriske 
fællesskab.”

Mia Willet supplerer: ”Det, at vi 
lærer hinanden at kende på et 
personligt plan gør, at vi lettere og 
hurtigere kan blive en del af den 
fælles proces. Der kan jeg mærke, 
at der er sket et kæmpe skift, fra 
da jeg begyndte og til nu, hvor jeg 
kender hele huset.”

”Det er jo svært at vide, hvordan 
publikum oplever det, men 
forestillingerne er i hvert fald altid 
skabt i det fællesskab. Jeg kan 
have svært ved at tro, at det kan 
ses, men jeg har lige så svært ved 
at tro, at det ikke kan mærkes. Det 
er jo derfor, man går i teatret – for 
at mærke noget”, siger skuespiller 
Martin Ringsmose.

Aalborg Teater har meget længe 
været egenproducerende, men det 
er først i de seneste sæsoner, at 
vi har draget den fulde fordel af 
det i form af, at vi nu også spiller 
forestillingerne i repertoire. At spille 

i repertoire betyder, at vi ikke kun 
spiller fra premieren og et antal uger 
frem – vi gemmer forestillingerne, og 
spiller dem igen i kortere perioder. 
Det betyder, at vores publikum har 
flere titler at vælge imellem hver 
sæson. Forestillingerne kan også 
ses af alle dem, der ikke fik dem 
med i første, eller måske heller 
ikke i anden, omgang. Eller man 
kan se forestillinger flere gange. 
Gamle forestillinger er som gamle 
venner eller god vin: de bliver kun 
bedre med årene. Hans Henriksen 
forklarer: ”Jeg har det med 
repertoireforestillingerne som med 
et barn eller en familie, man møder 
igen. Hver gang vi genopsætter en 
forestilling, bliver den bedre, end 
den var ved premieren.”

Det har Martin Ringsmose en 
forklaring på: ”Mellem premieren 
og en genopsætning langt senere 
ligger der et levet liv, som påvirker 
forestillingen stærkt positivt. Man 
skal virkelig unde sig selv at gå ind 
og se en forestilling igen, når den 
genopsættes, måske et år eller 
mere efter man så den første gang. 
Det er jo ligesom at genlæse en 
bog, se et maleri igen eller høre 
noget bestemt musik igen. Man 
har selv forandret sig, og derfor ser, 
hører og oplever man noget helt 
andet anden og tredje gang.”

På Aalborg Teater er vi stolte over 
at kunne lave teaterforestillinger 
i øjenhøjde og på et højt 
internationalt niveau. Kaste lys over 
livets store spørgsmål, mens du 
føler dig godt underholdt. Næste 
gang du går i teatret, kan du 
fundere og glæde dig over, at den 
flotte scenografi, de flamboyante 
kostumer og den særlige lyssætning 
alt sammen er skabt her i 
Nordjylland. I fællesskab, på
Aalborg Teater.

helt fra starten. Vi er med lige fra 
idémøderne, som finder sted længe 
før prøverne starter. På den måde er 
vi med i den kunstneriske proces og 
bidrager med vores del til arbejdet 
med livets store spørgsmål. Der 
synes jeg, det er dejligt, at man er 
med fra start, og på den måde kan 
udvikle sin egen arbejdsfunktion. 
Vi har jo også co-produktioner på 
teatret. Så kommer der et færdigt 
sammensat hold ind i huset, hvor 
man hopper på et tog, der allerede 
kører. Egenproduktionerne derimod 
åbner for, at man er med til at kaste 
det første kul ind i lokomotivet.”

Lysdesigner Mia Willet tilføjer: 
”Som en del af et fast hold kan man 

også bedre udvikle sig kunstnerisk 
fra produktion til produktion. Her 
kommer vi ikke bare ind fra højre og 
skal løse en opgave. Her udvikler 
vi noget sammen. Man tager 
anderledes ejerskab. Det er jo 
også éns egen produktion, og éns 
eget lys. Når man arbejder fast i et 
teaterhus, kan man tage nye ting op, 
og man kan på den måde inspirere 
hinanden og have et kunstnerisk 
virke baseret på fællesskab.”

Vi har også spurgt skuespiller 
Martin Ringsmose, der har været 
på Aalborg Teater i en årrække, om 
hvordan han ser på det at skabe i 
fællesskab.

”Det handler måske netop om 
forskellen mellem at løse noget og 
skabe noget. Det er som om, alle 
her i huset bliver inviteret med ind 
i et fællesskab. Det er en fælles 

Af Jens Christian Lauenstein Led

Teater lavet fra bunden,
her og nu i Nordjylland

Repertorieteatret – som at
genbesøge gamle venner
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Årskort – ét kort til en verden af 
teateroplevelser – kun kr.  995

Værd at vide

Med dit årskort kan du i løbet af et helt år se over 20 unikke forestillinger; alt fra store klassikere, over børne- og 
familieforestillinger til musicals samt deltage i arrangementer som impro-teater med 3. Stop fra Gug og Larsens 
Teatersuppe – alt dette for kun kr. 995.

Årskortet gælder fra købsdato og et helt år frem. Årskortbilletterne booker du på aalborgteater.dk – og du 
bestemmer selv, hvornår du ønsker at se en forestilling, samt hvor i salen du gerne vil sidde.
Som noget nyt fornyes årskortet automatisk. Læs mere om automatisk fornyelse på aalborgteater.dk/aarskort

Glæd dig også til…
– foråret 2023, hvor vi blandt andet præsenterer:

Nordkraft – efter Jakob Ejersbos prisbelønnede og 
ikoniske roman om junkiehunde og undergrundsmiljø 
i Aalborg i 1990’erne – nu som musikforestilling, 
med ny musik af Selina Gin. 

Henvendelse Anita – tredje del i Henrik Szklany’s 
rørende historie om Anita, hendes søster Beate
og sønnen Lars. 

Moby Dick – Herman Melvilles mesterværk om 
menneskets evige kamp for at udrydde ondskab. 

Drømmefabrikken – afsløring af en utrolig men sand 
historie om kommunistiske celler i 1970’ernes 
Aalborg, baseret på research af journalisterne Lars 
Mandal og Reimer Bo Christensen.

NYHED
To på et kort - årskort + gæst
Årskort + gæst er et årskort, der giver dig adgang til 2 årskortbilletter pr. forestilling. Pris kr. 1.990. 

Det er perfekt til jer med fælles mailadresse, hvis du går i teatret med en person uden egen mailadresse, eller 
hvis du blot vil have friheden til at invitere din nabo eller en god ven med til en forestilling. 
Læs mere på aalborgteater.dk/aarskort

AAT KLUB
Er du vild med teater, men ved at du ikke ser mere 
end tre forestillinger på en sæson, så er AAT Klub 
helt klart lige dig. Køb billetter til tre forestillinger på 
én gang – så bliver du automatisk medlem af AAT 
Klub og sparer kr. 50 pr. billet. Du kan enten købe 
dine billetter på aalborgteater.dk ved at vælge prisen 
”AAT Klub” eller du kan udfylde en bestillingskupon 
på aalborgteater.dk/aatklub, så opretter Billetservice 
dit klubmedlemskab til dig.

AAT Klubrabatten gælder ikke til Kejserens nye 
klæder, 3. Stop fra Gug, samt børne-, unge- og 
forpremierebilletter.

Videointroduktioner
I løbet af sæsonen tilbyder vi videointroduktioner til 
udvalgte forestillinger. Videointroduktionerne ligger 
på vores hjemmeside fra premieren på den enkelte 
forestilling.

I 2022 kan du se videointroduktioner til: Antigone, 
Skyld og Edward Albee’s Hvem er bange for Virginia 
Woolf?

NYHED
Rundvisninger
Kom med på en spændende og helt anderledes 
teateroplevelse, når teatret inviterer indenfor til 
rundvisninger bag kulisserne. Den første lørdag i 
måneden er der mulighed for at få en guidet tur rundt 
på teatrets værksteder, stå på scenen og høre alt om, 
hvordan en forestilling bliver skabt fra start til premiere 
på Nordjyllands største egenproducerende teater.

Første rundvisning er lørdag den 03.09.2022. 
Rundvisninger koster kr. 50, men er gratis for 
årskortholdere.

Hent billetter til rundvisninger på aalborgteater.dk/
rundvisning

ÅRSKORTFORDELE 

· 50 % rabat på løssalgsprisen på gæsteforestillinger
· 10 % rabat i vores nye Teaterbar, der åbner til august
· Gratis rundvisninger på udvalgte dage (normalpris kr. 50)
· Rabat hos udvalgte restauranter i Aalborg

HUSK 
DU ALTID KAN BYTTE DIN TEATERBILLET TIL ET 
ÅRSKORT* OG FÅ BILLETTENS VÆRDI I RABAT. 
OMBYTNING SKAL FORETAGES I TEATRETS 
BILLETSERVICE SENEST 5 HVERDAGE EFTER
DIT TEATERBESØG

*Særlige regler i forhold til ombytning af billetter fra gæstespil

Introduktioner
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Billetpriser En særlig tak til:
HOVEDSPONSORER & FONDE

KERNESPONSORER & FONDE

ERHVERVSSPONSORER

Design:  IDna Group A/S. Art Direction: Nicolaj Spangaa. Foto: Allan Toft. Øvrige fotos: Revolution i kommunen Lars Horn. Fodbold 
fodbold fodbold Det Kongelige Teater. Den poetiske raptus Gudmund Thai. Misantropia Daniel Buchwald. Bertolt Brecht Bundesarchiv, 

Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0. Grafiker: Rebekka Andreasen. Tryk: Basis Tryk Dronninglund. Forbehold for trykfejl, 

programændringer, prisstigninger og force majeur.

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

MOBILITETSSPONSOR

Billetsalg
ONLINE
aalborgteater.dk 

AALBORG TEATERS 
BILLETSERVICE
Man. - fre. kl. 11.00 - 16.30  

Lør. - søn. lukket 

Jernbanegade 9-11  

9000 Aalborg  

96 31 60 20  

billet@aalborgteater.dk

Løssalgspriser  

STORE SCENE
Revolution i kommunen 

Fanny og Alexander

Edward Albee’s

Hvem er bange for Virginia Woolf?

Kejserens nye klæder

  Børn under 15 år 

Oliver Twist

  Børn under 15 år

LILLE SCENE 

Antigone 

Skyld 

GÆSTESPIL
Den poetiske raptus

Fodbold fodbold fodbold 

Talking Landscapes

Misantropia

  Unge under 25 år

ØVRIGE ARRANGEMENTER
Larsens Teatersuppe

3. Stop fra Gug

  Unge under 25 år

  Studerende 

FORPREMIERER 

UNGE- OG BØRNEPRISER 
Børn under 15 år

Unge under 25 år

Studerende 

 

ÅRSKORT
Årskort

To på ét kort (årskort + gæst)

Unge under 25 år 

Studerende

  

160/195/255/295 

160/195/255/295

160/195/255/295 

 

175

80

170/215/295/345

80/80/120/120 

215 

215 

 

50

249

95

160

 
 

80 - 120

80 - 200

 90 - 220

995

1.990

495

595

  

120/155/215/265  

120/155/215/265  

120/155/215/265  

 175

80

130/165/245/295

80

 

215 

215

190/245/325/375

325/375 

50

249

95

130

80

90

 
 

80

80 - 120

 90 - 140

Alle priser er 

inkl. billetgebyr på 

kr. 15 pr. billet.

MAN. - TORS. FRE. - LØR. (SØN.)

Der afholdes forpremiere 2 dage før premieren. Prisen varierer fra kr. 120 til 210 alt efter 
scene og forestilling
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AALBORGTEATER.DK
JERNBANEGADE 9-11 
9000 AALBORG
 
BILLETSERVICE: 96316020
ADMINISTRATION: 96316010

FIND AALBORG TEATER PÅ:

HOVEDSPONSORER & FONDE:


