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Billetter købes på:
himmerlandsbilletten.dk,
bibliotekerne i Vesthimmerland
eller i ALFA. 

Meld dig ind i Vesthimmerlands 
Teaterforening på vesthimmerlands- 
teaterforening.dk/medlemskab og 
få rabat på billetten.

Medlemmer af Mariagerfjord 
Teaterkreds og kortholdere til Him-
merlands Teater kan købe billet til 
medlemspris.

Vesthimmerlands Teaterforening er støttet af

Nyd en teatermenu 
I forbindelse med forestillingerne i ALFA  
tilbyder Aars Hotel en teatermenu med 
rabat. 
Bord reserveres forud med beskeden 
”Teatermenu”. 
Der serveres en varm ret inkl. 1 glas vin 
eller øl/vand for 159 kr.

Himmerlandsgade 111
9600 Aars

Tlf. 9862 1600

Velkommen til sæson 2020–2021
i Vesthimmerlands Teaterforening

En god nyhed: Vi har valgt at sænke billetpriserne: Vi vil gerne gerne have flere i 
teatret!

Vi tager nu hul på 7. sæson, og vi har bestræbt os på at lave et spændende og 
alsidigt program, som vi håber, falder i din smag. Der er både sjove og mere al-
vorlige forestillinger, og udover traditionelt skuespil præsenterer vi også dans, 
musik- og debatteater. Igen i år er der en familieforestilling på programmet, 
ligesom vi igen har valgt at lægge nogle af forestillingerne på lidt utraditionelle 
spillesteder i samarbejde med lokale partnere.

Vi ønsker dig god fornøjelse og på gensyn i teatret.

Bestyrelsen
Vesthimmerlands Teaterforening



Tirsdag d. 8. september kl. 19.30 i ALFA, Aars:

To halvgamle mænd
De har prøvet tæt på alt, og der er intet, der kommer bag på dem – bortset 
fra en enkelt hæmoride i ny og næ. Nu konkurrerer de to halvgamle mænd 
i brok, og næsten ingen går ram forbi, når de skyder med spredehagl efter 
skattevæsen, inkompetente med- og modtrafikanter, sølvfarvede folk, der 
er gået kronisk i stå i køen og meget andet. Vi møder dem som fire forskel-
lige typer: Maratonmanden, Rabatmanden, Den ungsmarte og Den termi-
nale. En forestilling fuld af humor og selvironi.

Skuespil 
Varighed:  75 min. uden pause

Medvirkende:  Henrik Ipsen, Simon Vagn Jensen
Instruktør:  Mei Oulund
Producent:  Odsherred Teater
Pris:  75-125 kr.

Satirisk to-mands-show       

Efter forestillingen 
byder bestyrelsen 
på en kop kaffe og 
en orientering om 
sæsonens øvrige 

forestillinger. 



Den lille Prins
Mød en talende rose, en ræv, der vil have en ven, en herskesyg konge og en 
lille prins med meget på hjerte i dette forunderlige eventyr efter Saint-Exu-
pery’s klassiker. Den lille Prins tager fra sin planet, der ikke er større end 
et hus, på rejse i Universet. Han møder mange forskellige væsner og lærer 
undervejs livet og kærligheden at kende.
Forestillingen er en kombination af dukketeater og skuespil, tilsat masser 
af sang, musik og humor og kan nydes af alle fra 6 år og op.

Lørdag d. 3. oktober kl. 14.00 på Knaberscenen, Aalestrup:

Familieforestilling
Varighed:  50 min.

Medvirkende:  Morten Hembo, Christian Bergman, Mads Kronborg
Instruktør:  Morten Hembo, Christian Bergman
Producent:  Teater Next
Pris:  100 kr.

Den klassiske fortælling i ny, musikalsk udgave



Annas verden
Endelig forår. Lyset vender tilbage. Det lys, som alle i Skagen er afhængige 
af, og som får kunstnere til at valfarte til fiskerlejet. Hjemme hos Anna 
Ancher betyder lyset, at hun og ægtemanden Michael kan male igen, og at 
huset snart vil summe af liv. Beretningen om Anna Ancher er fortællin-
gen om en ny type kvinde, en ny retning i malerkunsten og historien om 
samlingspunktet for kunstnerkolonien i Skagen.

Torsdag d. 8. okt. kl. 19.30 på Vesthimmerlands Museum, Aars:

Historien om Anna Ancher

Skuespil 
Varighed: 75 min. uden pause

Medvirkende: Julie Riis, Pelle Nordhøj Kann, Luise Skov, Nanna-Karina Schleimann
Instruktør: Jennifer Vedsted
Producent: Det Flydende Teater/Christine Worre Kann 
 i samarbejde med Teatergrad
Pris:  75-200 kr.



Viva La Frida!
Forestillingen ser tilbage på den mexicanske maler Frida Kahlos liv. Som 
18-årig bliver hun ramt af en ulykke, der lænker hende til sengen resten af 
livet, men hun formår alligevel at blive en anerkendt kunstner, der stadig 
65 år efter sin død inspirerer og fascinerer verden over. Gennem musik, 
tekst og dans vil forestillingen udtrykke Frida Kahlos indre smerte og pas-
sion, som danner basis for hendes kunstneriske udtryk.  

Torsdag d. 19. november kl. 18.00 i Rosenparken, Aalestrup:

Et portræt af Frida Kahlo

Portrætforestilling
Varighed:  50 min. uden pause

Medvirkende: Amira Jasmina Jensen
Instruktør:  Signe Hørmann Sørensen
 og Amira Jasmina Jensen
Producent:  Scene42
Pris:  150-200  kr.

Tapasanretning før forestillingen 
er inkluderet i prisen 

(eksklusiv drikkevarer). 
Efter forestillingen er der en lille 

”Aftertalk” med skuespilleren og med 
mulighed for køb af kaffe.



Mandag d. 7. dec.  kl. 15.00 på Friplejehj. Hesselvang, Hvalpsund:

Musikalsk juleforestilling

Julen har bagt
En lille, musikalsk juleforestilling fyldt med 
nostalgi.  Vi møder to søstre, der tjener som 
kokkepiger hos et herskab i 1930’ernes Dan-
mark. De fortæller om gamle juletraditioner, 
synger et udvalg af dejlige danske julesange, og 
krydrer det hele med juleanekdoter og sjove 
julehistorier. Publikum serviceres med kaffe 
og småkager – og inviteres til at synge med.

Mit liv som Niels
Forestillingen udspiller sig i en foredragsram-
me med et stort filmlærred. Dens hovedformål 
er at udbrede kendskabet til Niels. Ikke til Niels 
i bred forstand, men til lige præcis den Niels, 
der bærer efternavnet Grønne. Han har væ-
ret en tur ned ad ”memory lane”, og det er der 
kommet en stribe sjove, overraskende og gri-
bende historier ud af.  Det er på en måde Niels’ meget personlige historie, 
men samtidig en tidsfortælling med fokus på 60’erne-80’erne.

Onsdag d. 27. januar kl. 18.00 på Gedsted Skole:

Fortælleteater
Varighed:  60 min. uden pause.
Medvirkende:  Niels Grønne
Instruktør:  Ina-Miriam Rosenbaum og Niels Grønne
Producent:  Dansk Rakkerpak
Pris:  150 kr.
Deltagelse i fællesspisning før forestillingen er inkluderet i prisen (eksklusiv drikkevarer)

Musikforestilling
Varighed:  50 min. uden pause.
Medvirkende:  Stine Prætorius, Signe Vaupel 
 og musiker Frederik Melqvist 
Instruktør:  Pelle Koppel
Producent:  Teater V
Pris:  100 kr.

Arrangeres i 
samarbejde med 

Vennepunktet

Arrangeres i 
samarbejde med 
Friplejehjemmet 

Hesselvang

En autobiografisk bekendelsesforestilling



Mandag d. 8. februar kl. 19.30 i  ALFA, Aars:

Blinkende lygter
En forrygende og skæv historie om en lille bande småkriminelle, som al-
drig har haft det store held med sig. Da bandens leder fylder 40, beslutter 
han, at det skal være slut med det kriminelle liv, men han er nødt til lige at 
lave et sidste job for bagmanden, Færingen. Med en kuffert fuld af Færin-
gens penge tager banden flugten til udkants-Danmark, hvor de forsøger at 
holde lav profil og passe ind med de lokale. 
Forestillingen er ikke en kopi af den berømte film fra 2000 men et nyskre-
vet skuespil baseret på filmen. Den er gennemsyret af sort, dansk humor og 
upassende replikker, men også af seriøsitet og varme.

Ny dansk folkekomedie baseret på Anders Thomas Jensens film

TAG EN UNG
MED I TEATER!

Hver voksenbillet købt til 
denne forestilling, giver 

ret til en GRATIS 
ungdomsbillet

Skuespil 
Varighed:  2 timer og 10 min. inkl. pause
Medvirkende:  Paw Henriksen, Thomas Magnussen, Jakob Højlev Jørgensen, 
 Peter Pilegaard, Christina Bech, Kristian Boland, Frank Rubæk
Instruktør:  Frank Rubæk
Dramatiker, forfatter: Anders Thomas Jensen – bearbejdet af Vivian Nielsen 
Producent:  Nørregade Teatret og Teater 2
Pris:  75-200 kr.



Punk – A REBEL NEVER DIES
De Gule Veste, Greta Thunberg, Pussy Riot – oprøret lever i bedste velgå-
ende. Denne forestilling er et bud på en nutidig dialog gennem dansen om 
”oprør” og ”opgør”, hvor de menneskelige og samfundsmæssige mekanis-
mer, der karakteriserer et oprør, undersøges.
Punkbevægelsen er udgangspunket for undersøgelsen af fænomenet op-
rør. Det musikalske og æstetiske univers inspireres af tendenser fra punk-
bevægelsen med musik af bl.a. The Clash og Sex Pistols kombineret med 
digte af Michael Strunge.

Tirsdag d. 9. marts kl. 13.00 i  ALFA, Aars:

Ungdomsforestilling

Danseforestilling 
Varighed:  60 min. uden pause

Medvirkende:  6 unge internationale dansere fra Black Box Dance Company
Instruktør:  Jacob Stage
Producent:  Black Box Dance Company
Pris:  75-200 kr



Generalforsamlingen
Publikum er deltagere i den årlige generalforsamling i borgerforeningen, 
hvor vi møder en bestyrelse i begyndende krise. Da en tilflytter stiller kri-
tiske spørgsmål til regnskab og beretning, rystes det lille lokalsamfund. 
Vil man udvikling og fremdrift eller rummelighed og fællesskab? Hvad er 
egentlig vigtigst – og hvem bestemmer det? Det gør publikum selvfølgelig! 
En morsom, intens og ikke mindst rørende forestilling om det at stå op 
for sit lokalsamfund, for andre og for sig selv og samtidig en hyldest til 
vores demokratiske ansvar.

Torsdag d. 11. marts kl. 18.00 i Blære Forsamlingshus:

Publikumsinvolverende forestilling hvor demokratiet 
afgør historiens udfald

Skuespil 
Varighed:  90 min.
Medvirkende: Sofie Ancher Vea, Dorthe Hansen Carlsen, 
 Mikael Helmuth, Morten Klode, Morten Mosgaard
Instruktør:  Rasmus Ask 
Producent:  Teater Jævn
Pris:  185 kr.
Deltagelse i fællesspisning før forestillingen er inkluderet i prisen (eksklusiv drikkevarer)

Arrangeres i 
samarbejde med 

foreningerne 
i Blære



Torsdag d. 11. marts kl. 18.00 i Blære Forsamlingshus:

De tre musketerer
- Én for alle, alle for én …. og tre for en tier!
Denne klassiske fortælling rummer det hele: Intriger, store fægtescener, 
kærlighed, komik, onde skurke og ædle helte. De tre musketerer og deres 
unge protegé kaster sig ud i kampen for at redde ikke blot den franske tro-
ne og dronning Annes ære men hele Europas fremtid.
Forestillingen er krydret med kendte hits fra opera, operette og musicals og 
tilsat en stor portion humor og skøre indfald. 

Torsdag d. 8. april kl. 19.30 i ALFA, Aars:

Operette og komik i skøn forening

Musikforestilling
Varighed:  120 min. inkl. pause

Medvirkende og
instruktion:  Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen, Allan Dahl Hansen
Producent:  Figaros og Den Ny Opera
Pris:  75-200 kr.
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Himmerlandsgade 81
9600 Aars

Tlf. 53 37 08 29
Mail: info@trappist.dk

Facebook: Trappist.dk - Skjold Burne Aars
Farsø Rådhuscenter

Tlf. 98 63 22 11

Stil & Sko

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.

Tegnestuen 
i Ertebølle I/S
Gl. Møllevej 31, Ertebølle, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 63 29 • www.ertebølle.dk

GUNNAR NIELSEN A/S
• ENTREPRENØR- & INGENIØRFIRMA •

VESTVEJ 4 • 9600 AARS • TLF. 98 62 27 22
gn@gn-as.dk • www.gn-as.dk

SOB0 A/S
Tømrer - Snedker - Papiruld

Tlf. 98 67 86 41 • www.soboas.dk


