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Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Alle forestillinger på nær ”BENNY-
livet er ikke det værste man har” 
spilles i ALFA, Vesthimmerlands 
Musikhus.

Billetter købes på:
www.himmerlandsbilletten.dk,
bibliotekerne i Vesthimmerland, 
Mariagerfjord og Rebild Kommuner
og i ALFA i deres åbningstid.

Priser:
A-pris række 1-8: 200 kr. 
(ikke medl. 250 kr.)
B-pris række 9-14: 150 kr. 
(ikke medl. 200 kr.)
Unge u. 25 år:  75. kr. 

Rabat ved større grupper 
(o. 10 personer):  
Kontakt formanden: Tlf. 21493424

Medlemmer af Mariagerfjord Teater-
kreds og kortholdere til Himmerlands 
Teater kan købe billet til medlemspris.

Der sælges normalt ikke billetter til bal-
konpladser. Disse reserveres til særlige 
formål.

Nyd en teatermenu 
før forestillingen
Mange af vore teatergængere ønsker at kombi-
nere teateroplevelsen med en hyggelig middag 
inden forestillingen. Vesthimmerlands Teater-
forening har derfor indgået en aftale med Aars 
Hotel.

Aars Hotel tilbyder en teatermenu med rabat, 
hvis man viser den købte teaterbillet. Bord reser-
veres forud med beskeden ”Teatermenu”. 
Der serveres en varm ret inkl. 1 glas vin (eller øl 
/vand) for 159 kr.  i sæson 2018 – 2019.

Himmerlandsgade 111
9600 Aars

Tlf. 9862 1600



Velkommen til sæson 2018–2019
i Vesthimmerlands Teaterforening

Teater er forundring og forførelse, morskab og glæde. Teater er også at glemme 
tid og sted for en stund, grine, græde og tænke efter.

Alt det kan du opleve i Vesthimmerlands Teaterforening, hvor vi i næste sæson 
præsenterer 8 forskellige forestillinger. Nogle er meget morsomme, andre mere 
alvorlige. Nogle er med mange ord, en er helt ordløs. Nogle er poetiske og fulde 
af musik, og nogle rummer lidt af det hele. Vi håber, forestillingerne falder i din 
smag og glæder os til at byde dig velkommen i teatret.

Vi ønsker dig god fornøjelse og på gensyn i teatret.

Bestyrelsen
Vesthimmerlands Teaterforening

Bliv medlem af Vesthimmerlands Teaterforening
For kun 100 kr. årligt opnår du følgende fordele:

✓ Få sæsonprogrammet i din postkasse før alle andre
✓   Spar op til 20% på billetprisen
✓   Få anmeldelser tilsendt før hver forestilling
✓   Få rabat på teatermenu på Aars Hotel før en forestilling
✓   Køb billet til medlemspris til forestillinger i Mariagerfjord Teaterkreds
 og Himmerlands Teater

Se mere på teaterforeningens hjemmeside. Her kan du også melde dig ind:
www.vesthimmerlandsteaterforening.dk

Vesthimmerlands Teaterforening er støttet af 

Vesthimmerlands Teaterforening, CVR 35576665,
Formand: Karen Margrethe Eriksen, tlf. 21493424

Velkommen



 J O B – Et enkelt menneske
En intens fortælling om emigrantens rejse fra den gamle verden – en lille 
landsby i Rusland, til den ny verden – Manhattan, New York. Som JOB i 
det gamle testamente oplever jøden Mendel Singer at miste alt, fortvivle, 
forbande – og opleve et mirakel. En højaktuel historie om det enkelte men-
neskes møde med en ny kultur, et nyt sprog, et nyt liv – i en ny verden. Ba-
seret på Joseph Roths roman J O B – roman om et enkelt menneske (1930).

Onsdag d. 3. oktober kl. 19.30:

Musikdrama. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 85 min. uden pause.
Medvirkende: Ina-Miriam Rosenbaum og musikerne Henrik Goldschmidt og
 Anders Singh Vesterdahl
Instruktør:  Rolf Hein  

Musik og teater møder storytelling       



Doktor Carl von Cosels hemmelige liv
En musikalsk og grotesk fortælling om en umulig kærlighed så stor, at den 
måske overvinder selv døden.
Doktor Carl von Cosel falder pladask for den unge tuberkulosepatient Elena 
de Hoyes, og selvom det kunne virke som kærlighed ved første blik, har Carl 
kendt hende, siden han som ganske ung i et syn i natten blev lovet, at netop 
denne Elena ville være hans livs kærlighed. Men hvad vil det sige at elske ”for 
evigt”? Hvornår er man vanvittig, og hvornår er man bare forelsket?

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30:

En sand historie om grænseløs kærlighed

Drama. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 70 min. uden pause.
Medvirkende: Sune C. Abel, Lasse Pop og musiker Kim Fast Jensen 
Instruktør:  Gitta Malling  
Producent:   Limfjordsteatret  



Haabet
Året er 1787. Fregatten Haabet stævner ud på en fatal sejlads, der skal 
bringe slaver fra Guldkysten i Afrika til de danske sukkerplantager i Cari-
bien. Undervejs udbryder der mytteri, og en række menneskeskæbner 
ændres for altid.
Haabet er baseret på Mich Vraas roman af samme navn. En roman, der 
skildrer den danske slavehandel i al dens gru fra 1787 til 1825, og som 
både rummer ondskab og kærlighed, frygt og ikke mindst håb.

Torsdag d. 29. november kl. 19.30:

Historisk drama om et sort kapitel i Danmarks historie

Drama. Vesthimmerlads Musikhus ALFA. Varighed: 120 min. inkl. pause.
Medvirkende: Thomas Clausen Rønne, Connie Tronbjerg, Claus Andersen, 
 Ole Sørensen m.fl. 
Instruktør:  Rasmus Ask Aagaard-Andresen  



OMG - om kærlighed og andre katastrofer
En krig er en katastrofe – men det kan en bums i panden også være. Kær-
lighed er fantastisk, men kan også ende som en katastrofe, fordi der er så 
meget på spil. Så meget at miste.
OMG – Oh My God – er et udbrud, der bruges om stort og småt. Når et fly 
rammer et tårn, eller man bliver ramt af en mågeklat. OMG er en forestilling 
om kærlighed og næstekærlighed og de valg, vi mennesker træffer hver eneste 
dag, deres konsekvenser, og hvordan vi påvirker hinden – bevidst og ubevidst.

Torsdag d. 10. januar kl. 13.00:

Kan man gradbøje katastrofer?

Ungdomsforestilling. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 55 min. uden pause.
Medvirkende: Stinne Henriksen, Sami Idrissi Hvidtfeldt, Henrik Andersen og 
 Jakob Svensmark 
Instruktør:  Pia Marcussen  



Benny – Livet er ikke det værste man har
Benny Andersen er et spændende menneske – både som digter, kompo-
nist og person – med mange farver og nuancer, både lyse og mørke, milde 
og vilde. Hans digte og viser er fyldt med humor og humanisme, finurlig-
heder og overraskelser. Og når vi kalder ham vores nationaldigter, skyldes 
det jo netop, at han så glimrende forstår at skrive om at være menneske og 
dansker. Cabareten byder på et udvalg af Benny Andersens dejlige sange 
og viser og er bygget kronologisk op om hans liv og karriere og i høj grad 
fortalt gennem hans egne erindringer, prosastykker og digte. 

Mandag d. 28. januar kl. 19.30:

Humoristisk og glædesspredende cabaret

Cabaret. Gedsted Skole. Varighed: 110 min. inkl. pause.
Medvirkende: Allan Høier og Erik Axel Wessberg 
Instruktør:  Bo Skjødebjerg  
Producent:   Teatret Optimis  

Arrangeres i samarbejde 
med Vennepunktet. 
Der er mulighed for 
fællesspisning kl. 18.00



Livet, hvor svært kan det være
Vi følger vennerne Tom og Alex fra de dør til deres første møde i barn-
dommen. For historien fortælles baglæns!
Vi begynder altså med døden – så er det triste ligesom overstået. Så følger 
en række genkendelige livskapitler: Fra senilitet – med åbent tishul – til 
modenhed, karriere, familie, den store kærlighed og livets tilfældigheder. 
Vi slutter med begyndelsen. Et venskab, der begynder med slikposer, snot-
næser og åbent tishul.

Mandag d. 18. februar kl. 19.30:

En poetisk og humoristisk komedie om livet

Komedie. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 125 min. inkl. pause.
Medvirkende: Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard 
Instruktør:  Vase & Fuglsang  
Producent:   Folketeatret



Kunsten at dø
Vi følger to klovne på toppen af deres karriere. Vi forbløffes over deres 
storartede numre, bevæges af deres venskab og griner af deres indbyrdes 
kamp. Og vi forfærdes over, samtidig som de selv at erkende, at en af dem 
snart skal dø. Vi ser, hvordan dette påvirker deres liv. Vi ser dem begyn-
de at tænke på døden som klovne og afsløre et fantastisk mysterium: AT 
DER ER ET LIV FØR DØDEN! 100% ordløs forestilling fyldt med gags, 
rytme, musik, poesi, der kombinerer latter og gråd og ser med humor på 
et tema, som alle må se i øjnene, men som ingen ønsker at se: Døden.

Mandag d. 4. marts kl. 19.30:

Kropskomik i verdensklasse

Komedie. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 80 min. uden pause.
Medvirkende: Paolo Nani og Kristján Ingimarsson 
Instruktør:  Paolo Nani og Kristján Ingimarsson  
Producent:   Paolo Nani Teater og Kristján Ingimarsson Company



Holgers forsvarstale
Den hyggelige komiker Holger kommer en aften, hvor han på scenen for-
tæller en joke om højrefløjens partier, til at bruge ordet ”kannibalisme”. En 
sort kvinde blandt publikum føler sig krænket og melder Holger til politiet. 
Holger bliver sigtet efter racismeparagraffen, og en retssag er uundgåelig.
Holger gennemgår nu en voldsom indre kamp, hvor han møder forskellige 
skikkelser. Heriblandt Gud, Gandhi, Sokrates og endda sin ekskone, der 
hver især kommer til at åbne hans øjne.

Onsdag d. 3. april kl. 19.30:

En musikalsk komedie om selverkendelse og politisk korrekthed

Komedie. Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Varighed: 125 min. inkl. pause.
Medvirkende: Farshad Kholgi og Mads Keiser 
Instruktør:  Farshad Kholgi og Mads Keiser   
Producent:   Kholgi Productions
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Himmerlandsgade 81

9600 Aars

Tlf. 53 37 08 29

Mail: info@trappist.dk

Facebook: Trappist.dk - Skjold Burne Aars

Ertebølle 
Strand Camping

Ertebøllevej 42
www.escamp.dk • 98 63 63 75

Café Ertebølle

Farsø Rådhuscenter
Tlf. 98 63 22 11

Stil & Sko

RÅDHUSCENTRET . 9640 FARSØ
TLF. 98 63 14 35

farsoe@dintojmand.dk . www.dintojmand.dk

BISGAARD

Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted
Tlf. 9864 5043 - 9864 5599

hessellund-el@mail.dk

Spørg      få svar

Tlf. 98 63 33 00
Farsø & Aars 

Alle os hos Kop&Kande elsker gode oplevelser, 
så vi bakker naturligvis op, og ønsker alle 

god fornøjelse med forestillingerne.

Himmerlandsgade 93 · 9600 Års
Tlf. 98 62 19 50


