Teateroplevelser
i Kolding

22-23

Kære teatergæst
Sæson 2022– 23
Velkommen til en ny sæson i Kolding Teaterforening.
Bestyrelsen ser frem til at tilbyde mange spændende
forestillinger i den kommende sæson.
Med to sæsoner med aflysninger på grund af Corona,
håber vi at denne sæson vil være uden aflysninger.
Mange er nok ivrige efter at se teater igen, dette tomrum glæder vi os til at kunne udfylde.
Vi har tilstræbt at sammensætte et alsidigt program
og har som sædvanligt opera, drama, musik, morskab, dans m.m., så vi håber der kan findes forestillinger til alle.
I brochuren kan hentes oplysninger om forestillinger,
spillesteder og priser.
Billetpriserne har vi igennem en del år fastholdt på
samme niveau, men fremover tager vi et ekspeditionsgebyr på kr. 10,- pr. billet, som de fleste øvrige udbydere.
Parkering på Comwell Kolding Teater: Husk at registrere dig for hele sæsonen. Se hvorledes i brochuren
eller på www.koldingteaterforening.dk
Ganske mange virksomheder støtter Kolding Teaterforening som sponsor eller annoncør. Støt derfor disse virksomheder.

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

Rigtig god teatersæson til alle.
På bestyrelsens vegne
Thomas Vilrich
formand

Kolding Teaterforening v/Thomas Vilrich
Titaniavej 14, 6000 Kolding
Telefon: 75 53 29 95
E-Mail: vilrich@post9.tele.dk
Hjemmeside: koldingteaterforening.dk
Bestillingsseddel sendes til Billetten, Birkemosevej 7A,
6000 Kolding. Kontakt vedr. billetbestilling og ombytning
af billetter til Billetten telefon 70 20 20 96.
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Mandag den 19. september 2022 kl. 17.00
Comwell Kolding Teater
www.LouiseSchouw.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-

2

Mandag den 26. september 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 270,- 240,- 210,Løsslg: 345,- 310,- 260,U-25:
130,- 130,- 130,-

Sommer i Tyrol
- Halløj på tyroler-hotellet

Folketeatret puster igen støvet af en kendt og elsket operette.
Hér klinger de kendte og elskede toner fra sange som ”Ja, ja, ja
– nu kommer jeg” og ”Man kan vel ikke gøre for, at man har
charme”, mens der på gæstgivergården ”Den hvide hest” hersker en stemning af rent halløj på tyroler-hotellet.

Sigurd fortæller om
naturvidenskab

- Teaterkoncert for hele familien
Hvorfor skinner solen?
Hvor langt er der til månen?
Hvad var Big Bang?
- og hvordan kan vi lære at passe bedre på vores klode?
Sigurd Barrett er tilbage med en ny teaterkoncert for hele
familien ovenpå succesen ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie”, som spillede for udsolgte huse rundt i hele Danmark.
Sammen med multikunstneren Eskild Dohn har Sigurd udviklet sange, film, brætspil og en bog, som introducerer børn
og voksne for naturvidenskabens utrolige verden.

Overtjener Leopold har forelsket sig i værtinden Josepha,
som er forelsket i undertøjsfabrikant Sûlzheimer, som mest
er forelsket i sig selv, indtil han møder den charmerende, læspende Clara. Amorinerne flyver forvildede rundt over alpetoppene og vikler sig ind i et tvist mellem de konkurrerende
fabrikanter Sûlzheimer og Mûller, som er far til Clara, om
hvorvidt den nyopfundne undertøjs-heldragt skal knappes
fortil eller bagtil. Først da selveste Kejser Franz Joseph træder til, finder både knapper og kærlighed deres rette plads

Instruktion og bearbejdelse: Rolf Heim
Scenografi: Sisse Gerd Jørgensen
Musik: Ralph Benatzky
Kapelmester: Nikolaj Heyman
Musikere: Nikolaj Heyman, Tom Bilde, Niels Søren
Hansen
Medvirkende: Meike Bahnsen, Mathias Flint, Karsten
Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, Troels Malling, Clara
Ellegaard, Rikke Buch Bendtsen, Kristoffer Sass,
Troels Kortegaard Ullerup, Kristine Brendstrup m.fl.
- i alt 14 medvirkende

Sigurd Barrett og Eskild Dohn tager publikum med på en
formidabel rejse for at finde nøglen til både troskab og videnskab, for hvordan skal man ellers kunne besvare livets
allerstørste spørgsmål?
I forestillingen møder vi både Tycho Brahe, H.C. Ørsted,
Niels Bohr og mange andre, og vi møder også de essentielle
spørgsmål, som handler om vores klode og vores fremtid:
Hvad er drivhuseffekten, og hvordan kan vi se fremad med
en mere bæredygtig livsstil?
Forestillingen indeholder masser af sjove og skæve sange
om atomer, grundstoffer og planeter, og der er både leg og
læring for hele familien, og grundlag for gode og vigtige
samtaler bagefter, når Sigurd og Eskild slipper løjerne løs i
deres nye formidlende videnskabsforestilling.

Medvirkende: Sigurd Barrett og Eskild Dohn
6
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Torsdag den 29. september 2022 kl. 19.30
Fredag den 30. september 2022 kl. 19.30
Kolding Egnsteater - www.gruppe38.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

180,85,-

Må vi hjælpe dig?

Sandra Lykke Nielsen
Ejendomsmægler & daglig leder
Charlotte Lynggaard
Indehaver & ejendomsmægler

Himmelsengen

- En hyldest til hvert enkelt
menneskes tro i livet og i døden
En universel, vedkommende forestilling, der sætter livets
barske og vidunderlige realiteter på spil – med lun humor, poesi og med håbet ventende lige om hjørnet.

Køb eller salg af et hjem er en stor
beslutning, lad os hjælpe dig!

I forestillingen giver Bodil Alling sin karakter liv. Hun puster
glæde og varme ind i den gamle dames lemmer, og vi klukler
fra stolerækkerne over de sære og meget elskelige træk hendes, karakter har.

Vælger du at sælge din bolig gennem home, får du mange fordele.
Du kan være sikker på, at din ejendomsmægler yder en målrettet
indsats for at få din bolig solgt bedst muligt, hurtigst muligt.

Bodil står stærkt på scenen i ”Himmelsengen”, og med sin troværdige stemme og små detaljer åbner hun en gammel dames univers for øjnene af sit publikum.

Til salg er for os kun næstbedst - det er solgt, der tæller!

Den gamle dame sidder klar med sin kuffert, for hun vil gense sin gamle mand, Albert, der sidder oppe i himlens seng og
venter på hende sammen med Gud og hendes afdøde slægtninge.
Teaterstykket ”Himmelsengen”, Bodil Allings jubilæumsforestilling, er en lille lun fortælling, der både har sjæl og varme,
og vi oplever en vidunderligt hjernekrøllet fortælling, som
mikser både det jordnært konkrete med mirakler og skønne
fabuleringer.
Instruktør: Hans Rønne
Scenograf: Gitte Baastrup
Komponist og musiker: Søren Søndberg
Medvirkende: Bodil Alling, Søren Søndberg
8

Poul-Erik Hansen
Indehaver & ejendomsmægler

Kolding Åpark
Kolding Åpark 8N, 6000 Kolding
Tel. 75 52 09 33
kolding.aapark@home.dk
- også med afdelinger i Vejle og Fredericia
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Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.30
Godset
www.Cafeliva.dk

Pris
Abon: 150,Løsslg: 150,U-25:
130,-

5

Søndag den 9. oktober 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 270,- 240,- 210,Løsslg: 345,- 310,- 260,U-25:
130,- 130,- 130,-

Den poetiske raptus
- Om Holberg, teatertosser og
kulturpolitik

Halløj

- En solo-cabaret
Den 4 x Reumert nominerede dramatiker, satiriker, instruktør og skuespiller, Jakob Morild, præsenterer endnu en solocabaret i rækken af vor samtids satiriske ytringer, som han i
Cafe Liva regi har stået for i mere end 25 år..
Igen sker det med omdrejningspunkt i hans egen generations genvordigheder og tåbeligheder. De lyser mere og mere
op i en verden, hvor de yngre generationer - heriblandt hans
egen generations børn – stiller større og større og kraftigere og
voldsommere spørgsmålstegn, ved hans og hans jævnaldrendes forvaltning af klimaet, kloden og dem selv i deres
voksne liv –

Pietismen har med Frederik den 4. ved magten kastet mørke
over København. På teatret i Lille Grønnegade hersker der
dog ufortrødent liv og glade dage under ledelse af den franske, flamboyante og fremsynede Monsieur Montaigu samt
teatrets førstedame, Madame Montaigu.
I embedsboligen i Fiolstræde sidder Ludvig Holberg og husholdersken Madam Gelskirchen. Holbergs satiriske heltedigt
”Peter Paars” er netop udkommet, og det er, ifølge Holberg,
misforstået af en håbløs anmelderstab.
Netop ”Peder Paars” giver Monsieur og Madame Montaigu
anledning til at aflægge Holberg et særdeles vigtigt besøg. Teaterchefen har nemlig fået den kontroversielle idé at lade komedier opføre på dansk. Han opfordrer derfor Holberg til at
skrive til teatret i Lille Grønnegade, som hidtil kun har spillet
på fransk for det bedre borgerskab.
På trods af sit embede på det konservative Københavns Universitet tager Holberg udfordringen op, og går dermed i rette
med det samfund, han selv regnes som en støtte af. Kultur
for folket og komedier på dansk er en åbenlys trussel mod
enevælden. Men Holberg drages af teatrets frisind og opdager snart komediens oplysende og samfundskritiske kraft.
Den 25. september 1722 var det på teatret i Lille Grønnegade
første gang, man opførte en komedie på dansk.
Manuskript: Ernst Bruun Olsen
Instruktion: Geir Sveaass
Scenografi: Marianne Nilsson
Medvirkende: Anders Juul, Tom Jensen, Ena Spottag
Fog, Jesper Riefensthal, Simon Kongsted, Jeppe
Marling m.fl. - i alt 8 medvirkende

Alt dette sker, imens han selv har haft travlt med at udrede
over et halvt livs sammensurium af rigtige meninger, politisk
korrekthed, krænkelser i alle former, kystbane-socialisme,
ny-liberalisme, friværdi, pensionsopsparinger og generel
umådeholden selvoptagethed.
Solo-cabaretten er vanen tro skrevet og instrueret af Jakob
Morild selv. Han står også selv mutters alene på scenen.
Medvirkende: Jakob Morild

10

11

6

Søndag den 16. oktober 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.jyske-opera.dk

Pris
X
A
B
Abon: 360,- 315,- 225,Løsslg: 435,- 385,- 285,U-25:
130,- 130,- 130,-

Sho p p i n g
MASSER AF
MODE, SPORT,
BOLIG & HYGGELIGE
SPISESTEDER
Ta’ på shopping i flere end 100 butikker i
Kolding Storcenter og forkæl dig selv eller
familien med nye musthaves, en skøn middag
eller måske super lækker kaffe.
Fik vi nævnt den gode stemning? Vi ses!

La Vendetta / I Pagliacci

- Dobbeltopera med højspændt drama
Et operakompagni meget lig Den Jyske Opera opfører operaen ”La Vendetta”, alt imens de er i fuld gang med prøverne
til deres næste produktion: operaen ”I Pagliacci”. Når den første forestilling er forbi, ”inviteres” publikum om bag scenen.
Her udspiller der sig et højspændt drama blandt operaens
ansatte med katastrofale følger.
Med ”La Vendetta” / ”I Pagliacci” forener Den Jyske Opera
et af operarepertoirets mest populære mesterværker, ”I
Pagliacci”, med en genfunden dansk perle og den eneste
danske opera, der nogensinde er blevet bestilt af det legendariske operahus La Scala i Milano, nemlig Asger
Hameriks for længst glemte ”La Vendetta” – en nervepirrende thriller, der lige så godt kunne være skrevet som et
manuskript for Netflix!
Producent: Den Jyske Opera
Medvirkende: Solister, Den Jyske Operas kor,
Sønderjyllands symfoniorkester
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ÅBNINGSTIDER*
Specialbutikker
Mandag-fredag .................10-20
Lørdag ...............................10-17
Søndag ..............................10-17
Bilka
Alle dage .............................7-23
* Helligdage undtaget
Kolding Storcenter
Skovvangen 42 · 6000 Kolding
Tlf. 75 50 96 06 · koldingstorcenter.dk
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Mandag den 31. oktober 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.jangmark.dk

Pris
X
A
B
Abon: 250,- 220,- 190,Løsslg: 325,- 290,- 240,U-25:
130,- 130,- 130,-

8

Søndag den 6. november 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.guidopera.com

Pris
X
A
B
Abon: 250,- 220,- 190,Løsslg: 325,- 290,- 240,U-25:
130,- 130,- 130,-

Opera for alle - og alle for opera

I operaens fantastiske verden handler det tit om kærligheden til den eneste ene, eller om trekantsdramaer med forhindringer af alle slags, inden heltinden dør til sidst – helst
af en unavngiven lungesygdom.

Ta` mig
som jeg er
- En musikforestilling
om Grethe Ingmann

Grethe var ikke bare en af Danmarks absolut største sangerinder gennem tiden, hun var også eminent til at fortolke teksterne på en troværdig og inderlig måde. Hun var sjov og levende og fik datidens populære orkesterledere ud på kanten
af stolene, da hun ved et tilfælde allerede som 17-årig hoppede fra strømpefabrikken på Amager og ind på scenen.
En aften, hvor Grethe sang med Jørn Graungaards orkester,
sad Jørgen Ingmann blandt publikum, og de blev stormende
forelskede. Hurtigt blev Grethe og Jørgen par nr. 1 i dansk
popmusik, og det toppede, da de sammen vandt det internationale Melodi Grand Prix i 1963 med ”Dansevise”.
Grethes hjerte bankede for Jazzmusikken og for den levende musik på spillestederne, og hun mestrede genren. Bent
Fabricius Bjerre kaldte hende den danske Ella Fitzgerald. Det
er en forestilling, der indeholder både den popmusik, som vi
alle sammen kender, og den jazzmusik Grethe elskede at
synge. Den har genskabet noget af den stemning, der var på
danserestauranterne dengang i 50`erne og 60`erne.

Men hvad sker der, når Puccinis Mimi er død? Bliver hendes Rodolfo på et tidspunkt kærester med veninden Musetta? Får de børn, som senere ender i en sammenbragt familie med Rodolfos bedste ven Marcellos tre børn, da
Musetta og Marcello efter 15 år endelig finder sammen
igen? Og ender Rodolfo til sidst med at springe ud af skabet
sammen med studiekammeraten Schaunard?
Og hvad med Violetta i Verdis udødelige La Traviata? Hvad
var der sket med hende, hvis hun havde fået vaccinen mod
tuberkulose i tide? Eller hvis hertugen i Rigoletto viste sig at
være en rigtig fin og blød mand, som helt i #metoo-bevægelsens ånd tog dybt afstand fra enhver udnyttelse af uskyldige teenagerpiger?
I forestillingen Opera for alle – alle for opera, vender vi op og
ned på historierne i de kendte og elskede operaer som, Carmen, La Traviata, Rigoletto, Don Juan, Figaros Bryllup m.fl..
Vi digter videre på deres skæbner, og gør det naturligvis
med Mozarts, Puccinis, Bizets og Verdis geniale musik. En
forestilling fyldt med musik fra øverste hylde af operarepertoiret – med fire sangere i topform som guider os gennem et
helt nyt univers og alternative fakta.
Kapelmester: Leif Greibe med trio
Libretto: Forfatter, dramaturg, foredragsholder, operaekspert Henrik Engelbrecht
Medvirkende: Guido Paevatalu, Niels Jørgen Riis, Signe
Asmussen, Josefine Andersson

Det er en forestilling, der fortæller om Grethes liv på godt og
ondt, om turene på landevejen, om kærligheden, om den tid
der forandrede sig drastisk i dansk musik og i Grethes liv, om
nedturen og om alt for mange bajere, der satte en stopper for
det hele. Grethe døde allerede, da hun var 51 år.
Forfatter: Anna Panduro
Instruktør: Sofie Pallesen
Pianist og Kapelmester: Mathias Grove Madsen
Medvirkende: Trine Pallesen. Mathias Grove Madsen
Producent: Sjællands Teater og Jangmarks Agentur
Co-Producent: Trine Pallesen
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Onsdag den 9. november 2022 kl. 19.30
Kolding Egnsteater
www.teaterbirch.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

Alletiders Ulf

- Røverhistorier fra backstage
Hvem er Ulf Pilgaard, når lyset slukkes i salen? Hvilke historier bliver fortalt bag scenen?
I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark – 40 år af dem har han været fast inventar i Cirkusrevyen, hvor han takkede af i sommeren 2021. Men hvem er
han?
Kom med helt ind i baglokalet – backstage, hvor skæbner
mødes, griner, græder og fortæller røverhistorier. Det er et
show hvor Lukas Birch går helt tæt på en af Danmarks
mest populære skuespillere, Ulf Pilgaard, der udfordrer
ham både komisk og alvorligt og går i dybden med sin legendariske karriere og de historier, der aldrig er fortalt.

270,130,-

Brugt. Bare på
en ny måde
Vi ses hos Autocentralen efter
forestillingen, hvor du kan opleve
1.000 nye og brugte biler
- så bliver du godt kørende.

Publikum bliver taget på en minderig rejse, hvor der fortælles om de store øjeblikke på scenen og de historier, som vi
almindelige mennesker aldrig bliver en del af.
Medvirkende: Ulf Pilgaard og Lukas Birch
Producent: Teater Birch

OVER 1000 BILER PÅ LAGER

SYD & SØNDERJYLLANDS BILHUS

Find Autocentralen her:

16

Horsens
Vejlevej 1
8700 Horsens
Tlf: 7628 2060

Vejle
Bugattivej 4
7100 Vejle
Tlf: 7641 3900

Kolding
Egtved Allé 1
6000 Kolding
Tlf: 7550 1200

Kolding
Dieselvej 2-4
6000 Kolding
Tlf: 7634 5000

Haderslev
Hirsevej 1
6100 Haderslev
Tlf: 7452 3650

www.autocentralen.com

Vejen
Vestermarksvej 1
6600 Vejen
Tlf: 7536 6966

Esbjerg
Skagerrakvej 4
6715 Esbjerg N
Tlf: 7614 7474
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Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.30
Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.30
Kolding Egnsteater - www.parkteatret.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

180,85,-
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Tirsdag den 22. november 2022 kl. 19.30
Godset
www.teaterbirch.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

150,130,-

To tosser på tur
- Komedie

Hvad kan gå galt når, en teaterproducent sætter to tossede
komikere sammen, for at skabe en forestilling? Ja, kort fortalt:
ALT.
Og det er præcis, hvad der gør! Planen er lagt, det er den helt
store turné, der er arrangeret, spillestederne er booket, og alt
skal lige til at gå i gang, da ulykkerne ramler ned over produktionen. For selvfølgelig går alting ikke let, når to tosser tager
på tur.

Tolken – hvortil min
verden går

- Drama om krig, kærlighed og flugt
Flugten er en tilstand, hvor det eneste man ejer, er det,
man er flygtet fra. “TOLKEN – hvortil min verden går” er
en forestilling om det nødvendige demokrati og menneskets ukuelighed.
Første Verdenskrig raser. Russiske krigsfanger flygter fra
forfølgelse og krigsarbejde i Nordtyskland til det neutrale
Danmark. De kommer sejlende på vognbunde, sammenbundne grene og dejtrug. De håber på en dag at kunne
vende hjem til deres familier fra internatet i Horserødlejren. Fra Ribe ser den unge Ingeborg Stemann al krigens
had og elendighed. Hun rejser til Horserød for at hjælpe, for
at forandre verden og ikke lade mørket sejre. I mødet med
russerne, mennesker mærket af krigen og flugten, møder
Ingeborg den betagende Mikael Romanov. Hun konfronteres med sine egne værdier, idealer og sit livssyn samtidig
med, at hun nedskriver russernes flugtberetninger.

Intet er jo heldigvis så skidt, at det ikke er godt for noget, og
misforståelser, hemmeligheder og aldersforvirring gør at
publikum vil opleve en komedie med alt fra kaos til komik.
Pressen skrev:
Dansk Døvesamfund:
Det bedste, vi længe har hørt
★

Bedemandens Brancheforening:
Vi døde af grin
Instruktør:Michel Castenholt
Medvirkende: Farshad Kholgi og Lukas Birch
Producent: Teater Birch

Forestillingen er en dramatisering af den sande historie
om Ingeborg Stemann, der som ung akademiker og tolk viede sit liv til Horserødlejren og de russiske flygtninge, der
var interneret her. Ingeborg Stemann arbejdede hele livet
på en bog om de russiske flygtninge og deres beretninger,
men bogen udkom aldrig.
Her er den evigt aktuelle historie om krig og flugt, som Ingeborg Stemann aldrig selv fik formidlet.
Instruktør: Søren Iversen
Medvirkende: Sarah Juel Werner, Karen Nielsen og Brian
Hjulmann
Producent: Parkteatret
18
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Velkommen til store aftener
i selskab med
lyslevende scenekunstnere

Saloversigt til forestillinger med tre billetpriser:

= X-priser
= A-priser
= B-priser

21
21
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Torsdag den 1. december 2022 kl. 19.30
Fredag den 2. december 2022 kl. 19.30
Kolding Egnsteater - www.figaros.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

180,85,-

13

Lørdag den 10. december 2022 kl. 14.30
Søndag den 11. december 2022 kl. 14.30
Kolding Egnsteater - www.teatretmoellen.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

180,85,-

Jul i den gamle
købmandsbutik
- Musikalsk julekomedie
En musikalsk julekomedie inspireret af tidens toner, radioudsendelser, og blade og aviser fra 1968.
Hans Dueholm spiller købmand Thomsen, hvis forretning lider under det ny supermarkeds moderne markedsførings-metoder og ikke mindst hans egne gammeldags
ditto. Banken har netop krævet et stort lån indfriet inden
d. 24. december, så konkursen truer. Men hjælpen er på
vej i form af konsulenten A. Nissen, spillet af Birgitte Mosegaard Pedersen, fra Hovedkontoret.
Begge sangere akkompagneres af Allan Dahl Hansen,
som også spiller postbuddet.
Sange som Dyrtidsvisen (der er lagt på silden og der er lagt
på ilden), Jeg så julemanden kysse mor, Sikken voldsom
trængsel og alarm, Fordum var der fred på gaden og Nu
har vi altså jul igen fletter sig ind i den muntre handling. Og
sammen med de indlagte fælles-sange, hvor publikum
kan synge med, hjælper det med til at få den rette julestemning.
Instruktion og medvirkende: Hans Dueholm,
Birgitte Mosegaard Pedersen og Allan Dahl Hansen
Producent: Figaros

Et juleeventyr

- Charles Dickens klassiker
Ole Sørensen er Ebenezer Scrooge i Teatret Møllens ET
JULEEVENTYR. Det er historien om Charles Dickens sure,
gamle gnier, der kun lever for at tjene penge, og som hader
julen for et godt ord. Hr. Scrooge bliver dog tvunget til at revurdere sit liv og sine valg i tilværelsen, da han natten til
den 25. december pludselig står overfor et skæbnesvangert møde.
I Teatret Møllens version bliver staffagen barberet væk.
Helt i romanens ånd bliver ET JULEEVENTYR til en intim
oplevelse, hvor vi kommer ind under huden på Ebenezer
Scrooge og dykker ned i forretningsmandens slørede livshistorie. Det bliver en eftertænksom og tankevækkende
juleforestilling for hele familien.
Instruktør: Rasmus Ask
Dramatiker: Brian Wind-Hansen
Medvirkende: Ole Sørensen og Iza Mortag Freund
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Søndag den 15. januar 2023 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Onsdag den 25 januar 2023 kl. 19.30
Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.30
Kolding Egnsteater - www.turneteater.dk

Pris
Enhedspris:
U25:

180,85,-

Always happy airlines
- Boarde med blæsten

Stewardesserne i det engang så hæderkronede Always Happy Airlines er ved at gøre klar til takeoff, da kontroltårnet melder om forsinkelser. Hvad foretager man sig så i et fly, fyldt
med forventningsfulde passagerer, overarbejde i benene,
overenskomster, der ikke overholdes, transfers der ikke kan
nås, en pandemi, der har rystet os , men også lært os om ensomhed, afmagt, samhørighed? Drømmen om den store
kærlighed og hemmeligheder i bagagen. Den bagage livet
har pakket for os. Den lette og den tunge. De damer tager
publikum med på en helt anden flyvetur end den, de tror, de
har booket billet til. ”Let the Cabin Crew entertain you” lyder
det fra cockpittet. Så spænd sikkerhedsbæltet og nyd en musikalsk, humoristisk og vedkommende forestilling med noget på hjerte. Boarde med Blæsten er stormfulde højder, med
hot lips og de høje hæle solidt plantet i jorden.

Eks-mænd

- Sku´ vi se at komme videre?

Iscenesættelse: Vibeke Wrede
Manuskript: Jette Sophie Sievertsen
Medvirkende: Jette Sophie Sievertsen, Ann Hjort, Tine
Gotthelf, Nina Marie Birk og Margit Watt-Boolsen

Folketeatret præsenterer her en danmarkspremiere.
En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security. Du har
tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render du ind i en irriterende, selvfed og stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... for det var ham, der Iøb med din kone!
Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds rejse
gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. De to har
absolut intet til fælles...på nær: Rygproblemer, manglende
stedsans, en eks-kone og en tætpakket midtvejskrise i bagagen.
Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning
fortsætter Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb på Folketeatret. Denne gang i en nyskrevet
road comedy om afveje og omveje, sandheder og løgne.
Fakta:
Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard har i mange år arbejdet sammen i Cirkusrevyen, men på Folketeatret dyrker de
nu et parløb i teatersammenhæng.
Vase og Fuglsang hører til Danmarks mest benyttede forfattere af revytekster. Til Folketeatret har de tidligere bearbejdet både Sommer i Tyrol og Mød mig på Cassiopeia samt
skrevet: Livet-hvor svært kan det være.
Manuskript og instruktion: Rene Vase og Jannik Fuglsang
Medvirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard
Producent: Folketeatret
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Tirsdag den 14. februar 2023 kl. 17.00
Comwell Kolding Teater
www.folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 250,- 220,- 190,Løsslg: 325,- 290,- 240,U-25:
130,- 130,- 130,-

Robin Hood

- Eventyr i Sherwood
Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og humoristisk version af den kendte fortælling om Robin Hood
og hans bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler
fra de rige for at give til de fattige.
Der er både eventyr, romantik, slåskampe og en ærlig harme over social ulighed på spil i Robin Hood, og mange af
de elskede figurer og scener, som vi husker, fra bl.a. Disneys tegnefilm, er også med: Den ikke helt så fromme Broder Tuck, den stærke Lille John, som er mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, som aldrig har held med at
fange Robin, den grådige Prins John, som misbruger sit job
som vikar for sin bror, Kong Richard, og ikke mindst Lady
Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en bueskydningskonkurrence.
Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne omkring denne kække bande af drenge slår mindst lige så godt fra sig
som drengene, som de er overlegne i både kløgt, mod og
bueskydning. Det er også kvinderne, der spiller en afgørende rolle, da Robin Hoods sans for livets uretfærdighed
vækkes. Vi oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til bevidst, ung mand, der tager ansvar for at ændre
samfundets uretfærdigheder. Hvis vi ikke hjælper hinanden, er vi ilde stedt.
Vi kender historien, men denne Robin Hood overrasker
med en befriende, humoristisk og musikalsk teaterleg og
spilles af et stjernecast anført af Christopher Læssø som
Robin Hood og Emilie Rasmussen som Lady Marian.
Dramatiker: Ken Ludvig
Instruktør: Frede Gulbrandsen
Medvirkende: Christopher Læssø, Emilie Rasmussen,
Jesper Riefenstahl, Josefine Tvermoes, Mathias
Sprogøe Fletting, Morten Christensen, Magnus Bruun
samt 3 musikere.
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Sho p p i n g
MASSER AF
MODE, SPORT,
BOLIG & HYGGELIGE
SPISESTEDER
Ta’ på shopping i flere end 100 butikker i
Kolding Storcenter og forkæl dig selv eller
familien med nye musthaves, en skøn middag
eller måske super lækker kaffe.
Fik vi nævnt den gode stemning? Vi ses!

ÅBNINGSTIDER*
Specialbutikker
Mandag-fredag .................10-20
Lørdag ...............................10-17
Søndag ..............................10-17
Bilka
Alle dage .............................7-23
* Helligdage undtaget
Kolding Storcenter
Skovvangen 42 · 6000 Kolding
Tlf. 75 50 96 06 · koldingstorcenter.dk
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Onsdag den 22. februar 2023 kl.19.30
Comwell Kolding Teater
danskdanseteater.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Søndag den 26. februar 2023 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
www.jangmark.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-

Roaring Twenties

- En boblende og aktuel dobbeltforestilling inspireret af verdens tilstand
og de nye brølende 20’ere
Står verden på tærsklen af en gentagelse af ”The Roaring
Twenties”, hvor kunst og selskabsliv boblede over af eufori,
fællesskab og livsglæde efter år med global usikkerhed, frygt
og isolation?
Er vi i gang med et helt nyt historisk kapitel – og i så fald, hvad
brøler vi af i 2020’erne? Disse spørgsmål bliver undersøgt i
Pontus Lidberg’s del af den post-pandemiske dobbeltforestilling Roaring Twenties til et forfriskende mix af nykomponerede jazzede toner og club beats af den elektroniske Københavnerduo Den Sorte Skole.
Forestillingens første del The Hollow Men bliver skabt af den
anerkendte norske koreograf Ina Christel Johannessen. Den
manglende politiske vilje i klimaspørgsmålet er et gennemgående tema i Johannessen’s politiske og aktuelle værker. I
dette værk udforsker danserne de forandringer, som verden
står overfor lige nu.
Koreografer: Pontus Lidberg og Ina Christel Johannessen
Musik: Nykomponeret musik af Den Sorte Skole og
Tommy Jansen
Dansere: Dansk Danseteaters dansere

Dan Turéll + Halfdan E
LIVE
De prisbelønnede plader med den legendariske digter
Dan Turéll og den musikalske troldmand Halfdan E blev
meget populære med deres både indfølte og frække blanding af musik og beatlyrik – du husker sikkert ‘Jeg holder af
Hverdagen’ og ‘Jeg skulle have været Taxachauffør’ – og ‘Sidste tur gennem Byen’ – numre som stadig er en del af
soundtracket til vores liv og som er blevet en fast del af
skoler og gymnasiers eksamenspensum.
Halfdan E udgav sidste år et tredje album, ‘Telefon til afdøde’, og nu er han på landevejen med et orkester, der mestrer hele bagkataloget og giver det nyt liv i en musikalsk
og visuelt meget varm, intens og magisk forestilling.
Halfdan E har allieret sig med skuespiller Mads Wille
(kendt fra bl.a. ‘Badehotellet’), som i suveræn stil lægger
stemme og temperament til Turèlls udødelige digte.
Musikalsk bliver Halfdan E desuden bakket op af Søren
Siegumfeldt (blæseinstrumenter) og Lars Daniel Terkelsen (keyboards) som også spiller på pladerne – et meget
alsidigt orkester som bliver ved med at overraske.
Producent: Teatret Sorte Hest og Halfdan E
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Mandag den 6. marts 2023 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
louiseschouw.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-

Må vi hjælpe dig?

Sandra Lykke Nielsen
Ejendomsmægler & daglig leder
Charlotte Lynggaard
Indehaver & ejendomsmægler
Poul-Erik Hansen
Indehaver & ejendomsmægler

Sinatra

Historien om en legende
Fortalt og sunget af Jesper Lundgaard
En topmusikalsk, spændende, sjov og følelsesladet fortælling om The Voice, Old Blue Eyes,
The Boss….. Mr. Frank Sinatra. En mand der om nogen igennem sang og showmannship har påvirket et utal af generationer.
Fortællingen tager afsæt i en kold vintermorgen i 1915 i Hoboken, New Jersey hvor Sinatra kommer til verden. Hans
musikalske start, hans mange ægteskaber, kærligheden til
Las Vegas, The Ratpack, hans magiske stemme og talent,
første sang på månen og meget mere……
Jesper Lundgaard fortolker og fremfører et væld af Sinatras sange; de store hits vi elsker og sange fra starten af
Sinatras karriere. Det gøres stemningsfyldt, med smuk
stemme, god energi, nærvær og glæde.
Pianist Pojken Flensborg står for den intime og smukke
musikalske ledsagelse på scenen.
Det er en historie, der sætter sit aftryk og efterlader publikum i en stemning, hvor en crooner forlod dem…. and did
it My Way
Forestillingen er produceret af: Jesper Lundgaard,

Randers Teater og Louise Schouw Teater
30

Køb eller salg af et hjem er en stor
beslutning, lad os hjælpe dig!
Vælger du at sælge din bolig gennem home, får du mange fordele.
Du kan være sikker på, at din ejendomsmægler yder en målrettet
indsats for at få din bolig solgt bedst muligt, hurtigst muligt.

Til salg er for os kun næstbedst - det er solgt, der tæller!

Kolding Åpark
Kolding Åpark 8N, 6000 Kolding
Tel. 75 52 09 33
kolding.aapark@home.dk
- også med afdelinger i Vejle og Fredericia

Generalforsamling
Med dagsorden ifølge vedtægterne afholdes den årlige
ordinære generalforsamling

Onsdag den 7.september 2022 kl. 19.30
på Hotel Comwell
Vedtægterne kan ses på hjemmesiden eller bestilles hos
formanden.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle abonnenter har stemmeret ved personligt fremmøde.
Bestyrelsen ønsker, at mange af foreningens medlemmer
møder frem til generalforsamlingen, og derved er med til
at bestemme i hvilken retning foreningen skal bevæge sig.
Bestyrelsen
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Søndag den 12. marts 2023 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 270,- 240,- 210,Løsslg: 345,- 310,- 260,U-25:
130,- 130,- 130,-

Hele Danmarks Grethe

- En musikalsk portrætforestilling om
Grethe Sønck
Mange mindes nok Grethe Sønck fra hendes første store musikalske succes fra 1960 om den svigefulde ”Klaus Jørgen”.
Flere husker hende sikkert fra 80’ernes populære tv-underholdningsprogram ”Gæt og grimasser”, hvor hun med usvigelig sikkerhed måtte ned på alle fire og kravle rundt på gulvet. Altid med overskud, varme og venlighed.
For sådan husker vi hele Danmarks Grethe. Smilende, slagfærdig og sjov og med en sangstemme, der mestrede både
jazz, popmusik og revy. For det var ikke mindst på de danske
revyscener, hun høstede store succeser. Særligt i Nykøbing
Falster Revyen og i Cirkusrevyen. At alt dog ikke var lutter
lykke og idyl, lagde hun ikke skjul på.
Hendes ægteskab med Sejr Volmer-Sørensen var stormfuldt. Han blev hendes skæbne og fik stor indflydelse på hendes karriere. På godt og ondt. Men var det de valg, hun selv
ville have truffet? Og hvad gemte der sig mon bag hendes
venlige og imødekommende smil?
Grethe Sønck var — i ordets bedste forstand — folkelig.
Hendes gennemslagskraft var enestående. Folk elskede
hende ganske enkelt. Men hvad er folkelighed egentlig? Og
kommer den med en pris? Forestillingen om hele Danmarks
Grethe tegner et portræt af kvinden, der, selvom hun kendte
til begge sider af medaljen, blev ved til det sidste med at slå et
slaw for det gode humør.
Forestillingen er spækket med masser af Grethes mange
hits: ”Tak for alle kyssene”, ”Jeg tror på sommeren”, ”Skal det
skæres ud i pap”, ”Medicin med det samme”, ”Hjemme hos
os” og mange, mange flere.
Medvirkende: Pernille Schrøder, Kristian Boland,
Karsten Jansfort m.f
Kapelmester: Jens Krøyer’s trio på scenen
Instruktion: Ina-Miriam Rosenbaum
Producent: Folketeatret
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Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30
Godset
cafe-liva.dk

Pris
Abon: 160,Løsslg: 160,U-25:
130,-
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Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.30
Fredag den. 24. marts 2023 kl. 19.30
Kolding Egnsteater - limfjordsteatret.dk

Pris
Abon: 180,Løsslg: 180,U-25:
85,-

Livet Er En Morgengave

- Halfdan Rasmussen

En mand sidder i sin have og nyder tilværelsen…eller…nu
er nyder jo så stærkt et udtryk…
Men han sidder der i hvert fald…lidt endnu…forhåbentligt…
Hvordan endte han i denne have og hvor længe har han
egentlig siddet der – og hvorfor er det lige den have, han
sidder i?
Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussen mangfoldighed
af digte, tosserier, børnerim og erindringer om det tyvende århundrede, fortælles en eksistentialistisk historie om
et mandeliv med både glæder, sorger, svigt og trofasthed –
og familiebånd.
På scenen ses Jesper Asholt som Den Danske Mand
– akkompagneret af komponisten, kapelmesteren og
pianisten Morten Wedendahl & bassisten og arrangøren
Elo Lindhardsen.
For manuskript står Jesper Asholt – instruktion Jacob
Morild
Producent: Cafe Liva

Noget om Antihelte

- Tankevækkende, musikalsk og
rørende forestilling om mandens
identitet i 2020’erne
Den patriarkalske fest er forbi og tømmermændene overvældende. Væk er de gamle forbilleder, man kunne spejle
sig i – og hvad er man så? Hvad er 2020’ernes perfekte
mand?
Tre mænd midt i livet med arbejde, parforhold, børn og
skilsmisse overvejer deres roller som mænd – og i særdeleshed deres samspil med kvinderne. De personlige fortællinger vokser frem af virkelighedens mandeverden og
publikum tages med på en både smertelig, ærlig, morsom
samt musikalsk og eftertænksom rejse, som et vigtigt supplement til tidens me-too-debatter
Medvirkende: Jens Andersen, Thomas Guldberg Madsen
og Sune Skuldbøl Vraa
Instruktion: Moqi Simon Trolin
Producent: Limfjords Teateret
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Mandag den 17. april 2023 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
figaros.dk

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-

Brugt. Bare på
en ny måde
Vi ses hos Autocentralen efter
forestillingen, hvor du kan opleve
1.000 nye og brugte biler
- så bliver du godt kørende.

De tre musketerer
- Én for alle, alle for én .... og tre for en tier
Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og
ædle helte. Alexandre Dumas’ klassiske fortælling ”De tre
Musketerer” rummer det hele. Figaros og Den Ny Operas udgave af ”De tre Musketerer” tilsættes kendte hits fra opera,
operette og musical og krydres med masser af komik. Historien pilles fra hinanden og sættes sammen igen med comedy blandet med musik, opera og teater. Alle roller spilles af de
tre medvirkende i et forrygende tempo og med musikalsk timing. De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske
elitesoldater ”with a license to kill”, opdager et ondskabsfuldt
komplot, der skal vælte den franske trone. De tager den unge
d’Artagnan under deres vinger, og sammen kaster de fire helte sig ud i kampen for at afsløre komplottet og redde ikke bare
den franske trone og Dronning Annas ære og ægteskab, men
hele Europas fremtid. Historien rummer, ud over de 4 helte,
den franske Kong Louis 13. og Dronning Anna, skurken Rochefort, den onde spion Milady de Winter, den magtfulde
kardinal Richelieu og mange flere. I denne sværd vægter af
en forestilling spilles, synges og danses alle disse roller i fuld
scenografi, lys og kostumer af:
Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen, Hans Dueholm og
Allan Dahl Hansen.
Producent: Figaros og Den Ny Opera
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OVER 1000 BILER PÅ LAGER

SYD & SØNDERJYLLANDS BILHUS

Find Autocentralen her:
Horsens
Vejlevej 1
8700 Horsens
Tlf: 7628 2060

Vejle
Bugattivej 4
7100 Vejle
Tlf: 7641 3900

Kolding
Egtved Allé 1
6000 Kolding
Tlf: 7550 1200

Kolding
Dieselvej 2-4
6000 Kolding
Tlf: 7634 5000

Haderslev
Hirsevej 1
6100 Haderslev
Tlf: 7452 3650

www.autocentralen.com

Vejen
Vestermarksvej 1
6600 Vejen
Tlf: 7536 6966

Esbjerg
Skagerrakvej 4
6715 Esbjerg N
Tlf: 7614 7474

Praktisk info
Abonnement

Medlemskontingentet på 40 kr. pr. billet er indregnet i billetprisen. Bestillingsgebyret er 10 kr. pr. billet. Et abonnement
omfatter bestilling af mindst tre forestillinger.
Gebyr på 100 kr. pr. bestillingsseddel kan undgås ved at bestille direkte via billetsystemet.

Medlemsfordele

• Stor rabat på mange af billetterne.
• Stemmeret på generalforsamlingen
• Billetter med rabat i Vejle og Fredericia teaterforeninger

Billetbestilling

Vi hjælper gerne med at bytte dine billetter til en anden forestilling mod et ekspeditionsgebyr på 25 kr. Billetter tages ikke
retur og refunderes ikke. Billetbytning foregår hos Billetten,
Birkemosevej 7A, 6000 Kolding tlf. 70 20 20 96.

Teleslynge

Comwell Kolding Teater har teleslynge på rækkerne 2 – 13. Teleslyngerne er påvirket af strømforbruget under forestillingerne, og de virker desværre ikke altid optimalt. Teatrets teknikere anbefaler, du skruer op for høreapparatet i stedet for at
bruge teleslyngen.

Gå ind på hjemmesiden koldingteaterforening.dk eller billetten.dk og bestil billetter her. Det er den hurtigste, nemmeste
og billigste måde og du bestemmer selv, hvor i salen du vil
sidde ved teaterforestillinger på Comwell Kolding Teater. Du
får oversigt over ledige pladser.

Børn og unge

Alternativt udfyldes bestillingssedlen fra brochuren og sendes til Billetten, Birkemosevej 7A, 6000 Kolding. Eller benyt
vores hjemmeside koldingteaterforening.dk og brug bestillingssedlen her. Billetterne bliver så udstedt og mailet til din
mailadresse, hvilket medfører et ekspeditionsgebyr på kr.
100,-. Ønsker du billetterne sendt med post, koster derudover portoudgiften. Abonnenter kan i hele sæsonen købe
flere billetter til abonnementspris. Er der udsolgt i en priskategori, vil du automatisk få tilbudt de bedste billetter i en billigere priskategori.

P-Comwell Kolding Teater

Vigtigt!
Opgiv venligst e-mail adresse og mobiltelefonnummer. Ved
en eventuel aflysning eller andre ændringer får du hurtigt
besked fra teaterforeningen.

Registrering for teatersæson 2022/2023
Det er muligt at registrere din bil én gang, så du kan parkere
gratis i hele teatersæsonen 2022/2023. Det gør du ved at sende dine nummerpladeoplysninger i en mail til:
parkering@comwell.dk
Vi sender en bekræftelse retur, når din bil er registreret.

Løssalg

Billetter købes i løssalg på www.billetten.dk, og hos:
Receptionen på Hotel Comwell (gælder også billetter til dagens forestilling)

Gavekort

Glæd familie og venner – køb et gavekort på
www.koldingteaterforening.dk eller hos Billetten.

Grupperabat

Ved samlet køb af mindst 20 billetter til samme voksenforestilling gives der 20 % rabat på løssalgsprisen. Der gives ikke
grupperabat til familieforestillingerne på ungdomsbilletter,
da disse billetter i forvejen er med rabat.
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Billetbytning

Ungdomsbilletter kan købes af børn og unge under 25 år.
Medio august får forældre/elever – via skolernes intranet – information om de af teaterforeningens forestillinger, der kunne være relevante for bestemte klassetrin.
Når du besøger Comwell Kolding og Kolding Teater, kan du
parkere gratis. Det kræver, at du registrerer din bils nummerplade.
Husk at registrere din nummerplade
For at sikre dig gratis parkering under dit besøg på Kolding Teater skal du huske at: 1. Notere din nummerplade (tag evt. et
billede af den med din mobiltelefon) 2. Registrere din nummerplade på hotellets QPARK tablets ved indgangen.

Teaterforeningens bestyrelse
Forretningsudvalget
Thomas Vilrich, formand
Titaniavej 14, 6000 Kolding
vilrich@post9.tele.dk.
Tlf. 75 53 29 95

Steen Krogh, næstformand
Hvedemarken 29, 6000 Kolding
steenkrogh@gmail.com
Tlf. 21 13 90 50

Bent Madsen, kasserer
Ågærdet 52, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 61 65

Lise Fejfer-Jakobsen, sekretær
Højvang Nord 93, 6580 Vamdrup
Tlf. 25 67 69 40

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jens Kristian Petersen
Anne-Meta Brunsborg
Marianne Kaltoft
Aage Almtoft
Peder C. Jensen
Filip Bekic Bladt, udpeget af udpeget af Kolding Kommune
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