Teateroplevelser
i Kolding

21-22

Kære teatergæst
Sæson 2021 – 22
Velkommen til en ny sæson i Kolding Teaterforening.
Bestyrelsen ser frem til at tilbyde mange spændende
forestillinger i den kommende sæson.
Corona satte sit spor på den forgangne sæson, hvor
en stor del af forestillingerne måtte aflyses. Nogle af
disse forestillinger, får vi mulighed for at se i sæsonen
2022-2023.
Alle håber at Corona-situationen ser bedre ud, når
vi i september går i gang med forestillingerne 202122. Bestyrelsens ønske er, at vi kan gennemføre en
sæson uden aflysninger.
Vi har derfor indkøbt mange spændende forestillinger,
da vi forventer at ganske mange længes efter at komme i teater igen.
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.

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

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.
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
Mobil: 21 44 56 93
Email: vilrich@post9.tele.dk
koldingteaterforening.dk
Bestillingsseddel sendes til Billetten,
Birkemosevej 7A, 6000 Kolding.
Vedrørende billetbestilling og ombytning kontakt:
Billetten telefon 70 20 20 96 eller service@billetten.dk
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Operette: Greven af Luxembourg
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Koncert: The Simon and Garfunkel Story
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Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
Krogsgaard Production

Pris
X
A
B
Abon: 200,- 170,- 140,Løsslg: 285,- 255,- 200,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Fredag den 17. september 2021 kl. 19.30
Lørdag den 18. september 2021 kl. 19.30
Kolding Egnsteater
randersteater.dk

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

Forræder

- Forestillingen der gør os klogere på
radikalisering.
2. verdenskrig buldrer derudad. Hitler har besat store dele af
Europa og sender nu millioner af soldater østpå for at kæmpe mod russerne. I en blanding af eventyrtrang, idealisme og
rastløshed melder 2 unge randrusianske barndomsvenner,
Karl og Mikkel, sig frivilligt under tyskernes faner og drager
østpå til det, de tror, vil være en kortvarig udflugt fuld af storslåede sejre.

Småt Brændbart

- En hylende morsom, musikalsk og
rørende statusopdatering – set fra
midten af livet.
Vil I med ud på to hudløst ærlige og hylende morsomme
livsrejser?
To bedste venner har – meget pludseligt – rundet de 40. Og
det er de tilsyneladende helt afklarede med, for karriererne kører på skinner, familierne er harmoniske, og alt er
yderst velegnet til den perfekte statusopdatering.
Men indeni føler de sig som Småt Brændbart – en rodekasse fyldt med ting, der ikke passer ind nogen steder. For de
har begge to altid fulgt deres livsdrømme, og derfor er der
allerede nu sat flueben på hele listen. Men - hvad skal man
egentlig på den anden side af en målstreg?

Det er langtfra den sædvanlige historie om onde nazister, feltmadrasser, stikkere og den heltemodige modstandsbevægelse. Her drejer forestillingen sig om et par gode drenge, der har
fået den helt forkerte idé og først for sent opdager, at de er fanget i en nådesløs overlevelseskamp, hvor døden konstant ånder dem i nakken. Det sætter deres venskab på en altafgørende prøve, der får fatale konsekvenser for dem begge.
I en mere nutidig kontekst bliver det en forestilling om radikalisering af unge mennesker med krudt i rumpen og et behov
for at gøre en forskel i verden – en forestilling om forførelse, krig,
venskab og det ultimative forræderi.

Medvirkende: Matias Hedegård Andersen,
Erik Viinberg, Caspar Juel Berg
Instruktør: Kurt Bremerstent
Scenografi: Claus Helbo
Dramatiker: Andreas Dawe

I Småt Brændbart gennemlever de begge livet fra start til
midt. Fra de allerførste barndomsminder, hvor de første
målstreger bliv tegnet – med kridt i skolegården – til teenageårene, hvor livslysten kunne måles på richterskalaen,
og frem til nu – midten – hvor alle drømmene er opfyldt, og
hvor hver ny erobring virker som en sløv gentagelse af noget, der engang var så sprudlende og meningsfyldt.
Undervejs hjælper de hinanden med at rydde op i de indre rodekasser. Publikum kommer med på en både mega
morsom og virkelig livsbekræftende rejse.
Forestillingen er fyldt med nyskrevne sange, der finder
både komikken og alvoren frem i emner som dobbeltmoral, ytringsfrihed, religion, racisme, familieproblemer, veganisme, Ikea og ikke mindst farjokes!
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Medvirkende: Vicki Berlin, Rasmus Krogsgaard
Tekst, musik og iscenesættelse: Vicki Berlin,
Rasmus Krogsgaard
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Lørdag den 25. september 2021 kl. 15.00
Dronning Dorothea Teatret
figaros.dk

Pris
Abon: 100,Løsslg: 100,U-25:
100,-

Må vi hjælpe dig?

Fyrtøjet

- Eller hvordan bedstefar fik
prinsessen og det hele kongerige
Fyrtøjet er i Mini-Figaros fri bearbejdelse blevet til en fortælling, som fokuserer på noget så vigtigt som empati og fantasi.
En opera for børn 4-9 år.
Handlingen: Bedstefar har haft et eventyrligt liv, som han er
god til at fortælle historier om. Da Emma var lille, elskede
hun at få fortalt, hvordan bedstefar og bedstemor fandt hinanden ved hjælp af 3 hunde og et magisk fyrtøj. Men da
Emma blev større, begyndte hun at tvivle på historien. Nu er
bedstefar ked af det og fortæller ikke mere, for han er blevet
alene, bedstemor er død. Og Emma er blevet svigtet af en
veninde og har selv brug for lidt opmuntring.
Hvem ejer historierne, når vi leger, og hvem bestemmer
grænsen mellem fantasi og virkelighed? Og hvordan kan vi
bedst hjælpe hinanden, når livet bliver svært?
Musikken er velklingende og imødekommende, men samtidig fuld af finurlige detaljer for enhver, som holder af musik
som medfortæller i teatret.

Køb og 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.
Velkommen hos home v/ Lynggaard & Hansen med afdelinger i
Kolding, Vejle, Fredericia og Vejen

En af forestillingens primære intentioner er helt klart at vise
til publikum, at det at lege og bevæge sig ud på fantasiens vinger er noget af det bedste, der findes.
I forestillingen har man helt bevidst lavet om på hændelser
og forløb i det gamle eventyr for at demonstrere, at fantasien
er alle muligheders land.
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Medvirkende: Mariann Mikkelsen, Hans Dueholm,
Branko Djordjevic
Manuskript og kostumer: Birgitte Holt Nielsen
Instruktion, lys og scenografi: Hans Dueholm

Kolding Åpark 8N | 6000 Kolding | 75 52 09 33
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Søndag den 3. oktober 2021 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
folketeatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 250,- 220,- 190,Løsslg: 325,- 290,- 240,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 17.00
Comwell Kolding Teater
Folketeatret.dk

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

Pippi Langstrømpe
- En udødelig klassiker

“Her kommer Pippi Langstrømpe” gjalder det gennem de
fredelige gader, da Pippi med det ræverøde hår kommer
med både hest og abe til Villa Villekulla. Sådan en mærkelig pige har folk i byen aldrig mødt før. De pæne og artige
nabobørn, Tommy og Annika, bliver straks gode venner
med Pippi. Hun lærer dem, at de voksne ikke altid har ret,
og de udfordrer hende til at prøve at gå i skole og til at lære
bordskik. Ingen af delene har hun prøvet før, for det blev
der ikke lige tid til, mens hun sejlede rundt på de syv have
med sin far, Kaptajn Langstrømpe. Men Pippi lader sig heldigvis ikke begrænse, for hvordan kan man vide, hvad
man kan, hvis man aldrig har prøvet det!

2 på tur

- En komedie om at gribe dagen
Da Covid-19 lukkede landet i foråret 2020, måtte vi desværre
skuffe mange, som havde glædet sig til at se denne livsbekræftende forestilling. Vi har derfor besluttet, at vi igen vil
give vores publikum muligheden for at opleve Peter Schrøder og Kurt Ravn som de to ældre herrer, der nægter at give
op, selvom det egentlig er for sent.
De er indlagt på hospitalet med hver deres terminale sygdom. Der er de dog ikke længe, før de beslutter sig for, at de
ikke bare vil ligge og vente på døden. Så de griber dagen og
flygter. Med dropstativ og iklædt pyjamas stiller de sig op ved
den nærmeste landevej og blaffer; klar til nye – sidste – eventyr. På deres vej møder de mange forskellige mennesker spillet af Paw Henriksen og Kristine Yde. Da de møder en gravid
kvinde, hvis kæreste har forladt hende, sætter de sig for at
finde ham.
I løbet af den korte tid deres tur varer, erfarer de, at tilfældige
hændelser fører til nye hændelser, som får betydning i nuet.
Sådan er livet også. Vi kender endestationen for de to mænds
tur, men vejen derhen er fuld af livsglæde og håb for fremtiden.
2 på tur blev i 2006 nomineret til Molière-prisen som årets
bedste franske dramatik.

Astrid Lindgrens fortællinger om Pippi Langstrømpe,
skabt i 1945, er kendt og elsket i hele verden blandt mange
generationer, og den vidunderlige Pippi er stadig mange
børns heltinde.
Hun tør vende de voksnes mange regler på hovedet, og
hun er verdens stærkeste pige, både fordi hun kan løfte
en hest, og fordi hun kan finde ud af at bo helt alene. Pippis fantasi er også stærk og levende, og det er godt, når
man har en mor i himlen, en far, der er sørøver og en frk.
Prysselius, der vil sende én på børnehjem.
Denne version af Pippi Langstrømpe er livlig, men også
tilsat et strejf af alvor, der ikke skjuler, at Pippi savner sine
forældre. Forestillingen byder på et genhør med Georg Riedels skønne melodier, som huskes fra Tv-serien fra 1968.
Medvirkende: Anne Laybourn, Siw Ulrikke Maibom,
Jacob Weble, Ulrik Windfeldt-Schmidt, m.fl.
Scenografi: Benjamin la Cour
Instruktion: Birgitte Næss-Schmidt

En morsom og rørende komedie om en afskedstur med manér.
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Medvirkende: Kurt Ravn, Peter Schrøder, Paw Henriksen,
Kristine Yde
Scenografi: Marianne Nilsson
Iscenesættelse: Geir Sveaass
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Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.30
Kolding Egnsteater
louiseschouw.dk

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

Sho p p i n g

Marie Grubbe
- Den levende

Marie Grubbe er en af de mest genfortalte skikkelser i Danmarkshistorien. Hun har været fortalt som syndebuk, klassekampshelt og kvindefrigører, afhængig af hvilken forfatter og
tid der er fortolket. Grubbe gjorde op med samtidens regler,
et opgør der viser os ikke blot hendes egen historie, men
også samtidens og de strenge regler mennesket, og særlig
kvinden, var underlagt.
I ”Marie Grubbe – den levende” flirter hun med alle forfatternes fortolkninger af sig selv. Hun lader sig smigre og sætter
sig imod. Hun tager endelig ejerskab over egen fortolkning.
Hun iklæder sig legende alle historierne. For derefter at klæde sig af og stå tilbage med kun én sandhed, hendes egen.
Oplev Camilla Bendix i et særligt samspil med Cellist Johanne Andersson i en moderne fortolkning af en eviggyldig fortælling om kærlighed og frigørelse.

MASSER AF
MODE, SKØNHED
OG HYGGELIGE
SPISESTEDER
Ta’ på shopping i mere end 100 butikker i
Kolding Storcenter og forkæl dig selv eller familien
med nye favoritter til garderoben, boligen eller
beautyhylden. Besøg også et af de hyggelige
spisesteder og nyd alt fra skønne øko-salater og
sushi til gourmetsmørrebrød og god kaffe.
Fik vi nævnt den super gode stemning? Vi ses!

ÅBNINGSTIDER*
Specialbutikker
Mandag-fredag .................10-20
Lørdag ...............................10-17
Søndag ..............................10-17
Bilka
Alle dage .............................7-23
* Helligdage undtaget
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Medvirkende: Camilla Bendix – skuespiller, Johanne
Andersson – Cellist
Instruktør: Anna Schulin-Zeuthen
Musik af: J. S. Bach, Johanne Andersson

Kolding Storcenter
Skovvangen 42 · 6000 Kolding
Tlf. 75 50 96 06 · koldingstorcenter.dk
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Tirsdag den 2. november 2021 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,-
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Søndag den 7. november 2021 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
jyske-opera.dk

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

Aida

Kærlighedens højforræderi
I krigen mellem Egypten og Etiopien holdes Aida fanget
som slave hos den egyptiske prinsesse Amneris. Ingen ved,
at Aida i virkeligheden er datter af den etiopiske konge,
Amonasro. Aida er blevet forelsket i sin fangevogter, feltherren Radamès, som gengælder hendes kærlighed – til stor
fortrydelse for Amneris, der vil have Radamès for sig selv.
Radamès udnævnes til hærfører i et stort slag, og nu er Aida
i problemer.

Souvenir

- En hjerteskingrende komedie om
Florence Foster Jenkins
Florence Foster Jenkins (1868-1944) er intet mindre end en
legende i musikhistorien – en selvbestaltet og komplet tonedøv operasangerinde, som opnåede varig berømmelse på
netop sin talentløshed. Folk tilbad hende og jublede, samtidig med, at de puttede lommetørklædet i munden for ikke at
skrige af grin.

En sejr for Radamès kunne betyde ægteskab og befrielse
for hende, men også nederlag for hendes far og hjemland.
Da Radamès vender sejrrig tilbage, er han uvidende om, at
han har taget Aidas far som gidsel. Amonasro, kongen af
Etiopien, tvinger Aida til at lokke Radamès til at afsløre militære hemmeligheder, og Radamès dømmes til døden for
højforræderi.
Prinsesse Amneris tilbyder dog Radamès at undgå dødsstraf, hvis han afsværger sin kærlighed til Aida og i stedet
gifter sig med hende. Han nægter og dømmes til at blive begravet levende. Aida sniger sig uset ind til ham, og sammen
går de i døden.
Medvirkende: Solister, Den Jyske Operas kor,
Sønderjyllands Symfoniorkester
Dirigent: Jakob Hultberg
Instruktør: Roland Schwab

Florence Foster Jenkins engagerede den unge koncertpianist Cosmé McMoon (1901-1980) til at akkompagnere sig. Det
blev mødet mellem den talentløse sangerinde og den kompetente pianist, som ikke kunne sige nej til den vellønnede
tjans. Både McMoon og vi som publikum får undervejs i forestillingen respekt for denne ildsjæl, fantast og diva af en kvinde, som formår at udleve sin ugengældte kærlighed til kunsten med menneskelighed, storhed og en sjat herlig vanvid.
Den operauddannede Lisbeth Kjærulff vil gøre sig umage for
at synge sit værste, mens pianist Jacob Beck og vi andre får
ørerne på komedie.
Dette både hylende morsomme og oprigtigt rørende stykke
fra 2004 af Stephen Temperley har spillet med stor succes
og vundet priser i det meste af verden. Og interessen for Madam Florence er kun vokset, efter Meryl Streep portrætterede hende på film i 2016.
Vi lover latter, en tåre i øjenkrogen og den mest falske musik,
De nogensinde får at høre.
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Medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Jacob Beck
Iscenesættelse: Jan Hertz
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Onsdag den 17. november 2021 kl. 19.30
Kolding Egnsteater
baadteatret.dk

Pris
X
Abon: 150,Løsslg: 150,U-25:
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.

Scavenius
- Drama

Han løste opgaven og blev den mest forhadte mand i Danmark.
Et historisk drama med Kristian Halken i hovedrollen som
Scavenius. Det er historien om manden, der indgik et politisk samarbejde med den tyske værnemagt og bragte
Danmark sikkert igennem 2. verdenskrig. Historien om
Scavenius, som sikrede jøderne mod overgreb indtil 1943.
Historien om manden, som Stauning insisterede på skulle
være udenrigsminister. Verden stod på hovedet, og Danmark havde brug for en mand, som i det mindste prøvede
at holde det hele sammen.
I et drama af shakespeareske dimensioner følger vi hans
kamp i grænselandet imellem moral, fornuft og følelse.
Scavenius indgår et samarbejde med tyskerne. Vi mærker
klingens skarphed fra hans fjender, og vi våger over ham i
hans søvnløse nætter.
Bådteatrets Reumertvindende dukketeaterensemble viser tilværelsens absurditet i en vidunderlig visuel tour de
force, hvor alt er muligt.

16

Instruktør: Rolf Heim
Dramatiker: Kristian Halken
Medvirkende: Pernille Nedergaard Haugesen, Thomas
Bang, Kristian Halken & Jeanette Lindbæk Birk
Producent: Bådteatret og Louise Schouw Teater

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
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Mandag den 29. november 2021 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
noerregadeteatret.dk

Pris
X
A
B
Abon: 250,- 220,- 190,Løsslg: 325,- 290,- 240,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Onsdag 22. december 2021 kl. 19.30
Godset
cafeliva.dk

Pris
Abon: 160,Løsslg: 160,U-25:
130,-

Rotter på loftet
- Julecabaret

Cafe Liva sender atter en julecabaret på turné og holdet er
det samme, som den store turne-succés i 2018 – nemlig Karsten Jansfort, Jacob Morild, Thomas Pakula og Morten Wedendahl.
Teksterne er dog spritnye og som altid, når Jacob Morild står
bag, helt aktuelle. Livas årlige Julecabaret har ry og tradition
for at være én af landets skarpeste satiriske termometre for
Rigets tilstand – og især på den tid af året, hvor danskernes
både værste og bedste sider luftes i tvangssamvær med én af
menneskehedens mest skræmmende institutioner; nemlig
Familien.
Der er tale om en opdateret turnéversion af successen ROTTER PÅ LOFTET, som spillede for (corona)fulde huse på Liva
i 2020, hvor Pressen gav topkarakterer og bl.a. skrev.:
Frederiksborg Amts Avis:
“ Det hele er slagfærdigt, uartigt, ømt og morsomt!”
★

Gengangerne

- En Henrik Ibsen klassiker
Stykket vakte vild skandale i sin samtid, da Ibsen fortæller
at Fru Alvings unge søn Osvald lider af nedarvet syfilis efter sin far. En sygdom, der i samtiden ikke kunne behandles, og derfor langsomt udviklede sig til sindssyge. Den offentlige fordømmelse af skuespillet var total. Sandheden
var ilde hørt og skulle fortrænges.
Folkedomstolen havde talt og Ibsen følte sig nødsaget til at
forlade Norge.
Hvad man dengang derimod ikke gik så højt op i var, at
stykkets omdrejningspunkt er en seksuel krænkelse. Fru
Alving har for mange år siden overværet at hendes nu afdøde mand, kaptajn Alving nærmest havde voldtaget deres tjenestepige på spisestuebordet. Det er der kommet et
såkaldt ”uægte barn” ud af. Det skal skjules, barnet skal
væk, skammen er for stor. Nu mange år efter kaptajnens
død, beslutter Fru Alving at oprette et børnehjem i sin
mands navn. Udadtil for at hædre en i offentlighedens opfattelse anstændig borger.

Politiken:
“ Rent ud sagt imponerende!”
Medvirkende: Karsten Jansfort, Jacob Morild,
Thomas Pakula og Morten Wedendahl

Gengangere er et stærkt og meget komplekst drama, et
opgør med det stive og højborgerlige samfund, en kamp
for kvindens ret til selv at bestemme over sit liv. Det har
nogle fantastiske roller og er spændende som en krimi !
Skrevet i 1882, men stadig rystende nutidigt.
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Medvirkende: Pia Jondal, Waage Sandø, Thomas
Magnussen, Marie Sandø Jondal, Kristian Boland
Producent: Nørregadeteatret og Teater2

19

Velkommen til store aftener
i selskab med
lyslevende scenekunstnere

Saloversigt til forestillinger med tre billetpriser:

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

21
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Tirsdag den 25. januar 2022 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,-

13

Mandag den 31. januar 2022 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,-

Oh happy day
- Komedie

Kærlighed, komedie og sang væves sammen på skønneste vis i denne teaterversion af filmen Oh Happy Day fra
2004.
Oh Happy Day er en varm og humoristisk fortælling om
sang, som forløser og om en grå hverdag, der får kulør, da
gospelsangen holder sit indtog i den stillestående landsby.
Især ruskes der godt og grundigt op i Hannah, som står
midt i livet og længes efter noget mere end samværet med
revisormanden Carsten. Hun og veninden Grethe synger
i det lille, lokale kirkekor sammen med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, der ledsager
på orglet, når han da ikke fortæller om sine børnebørn.
Samværet og sandkagen er vigtigere end sangen. Men da
Hannah og Grethe oplever en koncert med et stort, berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til selv at synge
gospel. Ved skæbnens tilsnigelse er Hannah skyld i en trafikulykke, der sender gospelkorets karismatiske leder,
Jackson, på hospitalet. Her opsøges han af den brødebetyngede Hannah og den foretagsomme Grethe, der beder
ham hjælpe med at sætte fut i deres lille kirkekor. Det er
dog ikke kun korets lyst til sang, der sættes i gang ved Jacksons hjælp.
Folketeatrets teaterversion af Oh Happy Day medvirker et
stort hold af både velsyngende og morsomme skuespillere, som til slut flankeres af et vaskeægte, lokalt gospelkor.
Bearbejdelse: Rolf Heim og Ninette Mulvad
Instruktion: Rolf Heim
Medvirkende: Marie Mondrup, Ulla Vejby, Christopher
Læssø, Troels Malling, Tom Jensen, Jesper Riefensthal, Jakob Højlev Jørgensen, Kristian Boland, Kristine
Yde, Signe Kærup Dahl m.fl.
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Dracula

- En kisteglad grinebider
Tag med på en rejse til det mørke og dystre Transsylvanien i teater- og operakompagniet Figaros og Den Nye Operas usædvanligt frie gendigtning af Bram Stokers klassiske
Dracula.
De banker gravrusten af gravrøsten, og Figaros hold af
vampyrjægere drager til Grev Draculas slot i de Transsylvanske bjerge sammen med den unge sagfører Jonathan
Harker, der skal afslutte et huskøb i England for greven.
Mens greven, der har fået blod på tanden, rejser til England i en kiste fyldt med sit fædrelands jord, befinder Harker sig på slottet - fanget af Draculas kvindelige vampyrer.
Sammen med vampyrjægeren Van Helsing bliver det nu
en kamp med tiden og dagslyset om at finde Grev Dracula
og banke en pæl gennem hans hjerte for at forhindre ham
i at skabe en mindre hær af vampyrer i England.
Figaros garanterer i vanlig stil en overflod af komik, musik
og gys .. og masser af hvidløg.
Instruktion og medvirkende: Lisbeth Kjærulff,
Hans Dueholm, Kristian Jensen,
Pianist: Allan Dahl Hansen
Producent: Figaros og Den Ny Opera
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Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.30
Godset
turneteater.dk

Pris
Abon: 160,Løsslg: 160,U-25:
130,-

15

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 17.00
Comwell Kolding Teater
louiseschouw.dk

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

Vitello

- Børneforestilling
Kim Fupz Aakesons ”Vitello”-bøger er nogle af landets mest
populære børnebøger. Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære på biblioteket og som højtlæsning hjemme.
Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk.
Men nu bor Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. I teaterforestillingen “Vitello”
leder Vitello efter en far han kan vise frem til sine irriterende
venner, tvillingerne Max og Hasse og møgungen William. I
sin søgen får han både en klam kæreste, møder en tunghør
pølsemand og Gud. Og er det i orden at have en papfar med
en rød sportsvogn, når ens rigtige far er en superengel?
Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig.
Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok
finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger
Max og Hasse eller sammen med møgungen William eller
også bare sammen med sig selv.
En sjov musikforestilling for hele familien med iørefaldende
sange og skøre replikker.Der findes 14 bøger om krudtuglen
Vitello. 8 af dem danner grundlag for teaterforestillingen.

Bohr

- Skuespil
I 2022 er det 100 år siden at Niels Bohr modtog Nobelprisen, og det vil GLiMT fejre med en storslået forestilling der
fortæller om Bohrs liv og tanker. Forestillingen skabes i
samarbejde med Niels Bohr Instituttet og indgår i Niels
Bohr Instituttets program for fejring af dels deres eget 100
års jubilæum i 2021, samt Bohrs modtagelse af sin Nobelpris.

Iscenesættelse: Louise Schouw
Manuskript: Gunvor Reynberg
Komponist: Lars Fjeldmose
Medvirkende: Asbjørn Agger, Marianne Bøgelund,
Camilla Lohmann, Rasmus Haxen

”Bohr” er en mangesidig forestilling, der blander dans, fysisk teater, moderne cirkus, illusionsmagi og videokunst
for at sætte fornyet fokus på denne utrolige person og
hans ideer. Niels Bohrs liv og samtidshistorie udtrykkes
gennem dramatikken og fysisk teater og Bohrs tanker, teorier og filosofi kommer til live på scenen og skaber et scenisk univers gennem GLiMTs kropslige kunnen og leg
med scenografi. GLiMTs fysiske kropsunivers visualiserer
og leger med fysikkens regler, samtidig med at en vigtig og
heftig historie udspiller sig. Forestillingen henvender sig til
et bredt publikum, dog i første omgang fra 14 år og op.
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Medvirkende: 3 medvirkende
Iscenesættelse: Lars Lindegaard Gregersen
Producent: Teatergruppen Glimt
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Tirsdag den 22.februar 2022 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,-

Two Lions and a Castle
- En håndfuld skæve eksistenser,
en desperat havfrue, kvinder i slow
motion galop & skøre sange

En satirisk, skæv og grotesk forestilling om tilblivelsen af
det perfekte show. Hvordan skaber man stor kunst? Et ultimativt og fantastisk show, der får publikum til at dåne af
ren og skær lykkerus? Og hvad med alt det, der bliver sorteret fra i processen? Disse spørgsmål bliver taget under
kærlig behandling af den virtuose og charmerende israelske koreograf Roy Assaf, som er en absolut mester i at forene det vanvittige med det alvorlige. Two Lions and a
Castle er en ironisk kommentar til det gebet, det er at lave
scenekunst. I forestillingen møder vi en række vidt forskellige skøre skæbner, og snart tegner der sig et potpourri
af små satiriske nedslag inspireret af koreografens iver efter at skabe den ”perfekte forestilling”. Two Lions and a
Castle er ikke en klassisk danseforestilling, men placerer
sig i et genrefelt mellem dans og performance, hvor dansernes stemmer er fokus.
Roy Assaf har tidligere skabt værker for nogle af de mest
indflydelsesrige spillesteder i verden, bl.a. Batsheva Dance Company i Tel Aviv og Baryshnikov Arts Center i New
York. Hans forestillinger har et stærkt teatralsk præg, et effektfuldt fysisk udtryk og en naturlig indlevelse, hvilket alt
sammen har gjort ham til en efterspurgt koreograf.
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Medvirkende: Dansere fra Dansk Danseteater
Koreografi: Roy Assaf
Varighed: ca. 1 time

Sho p p i n g

MASSER AF
MODE, SKØNHED
OG HYGGELIGE
SPISESTEDER
Ta’ på shopping i mere end 100 butikker i
Kolding Storcenter og forkæl dig selv eller familien
med nye favoritter til garderoben, boligen eller
beautyhylden. Besøg også et af de hyggelige
spisesteder og nyd alt fra skønne øko-salater og
sushi til gourmetsmørrebrød og god kaffe.
Fik vi nævnt den super 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 23. februar 2022 kl. 19.30
Godset
cafe-liva.dk

Pris
Abon: 160,Løsslg: 160,U-25:
130,-

18

Fredag den 4. marts 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
folketeatret.dk

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

Bedrag

I al slags vejr

- En Benny Andersen-mosaik

Benny Andersens familie spurgte i foråret 2019 Café Livas
kunstneriske Leder, Jacob Morild, om han ville lave en cabaret over Benny Andersens tekster, hvis han fik frie hænder.
Det sagde Jacob Morild et stort JA – og Tak – til og lavede en
forestilling, som i Benny Andersens ånd beskriver den danske folkesjæl i medgang, modgang, kærlighed og krig (det sidste mest med svenskerne).
Cabareten spillede for fulde huse heroisk under corona-krisen, og ud over Jacob Morild stod skuespilleren Joy-Maria
Frederiksen på scenen, akkompagneret af pianisten og komponisten Nicolai Majland og bassisten Eva Skipper.

I Pinters berømte trekantsdrama er nettet af løgne vævet
tæt omkring de tre venner og elskende, som her spilles af
det stærke trekløver Anette Støvelbæk, Niels Ellegaard og
Henrik Lykkegaard.
Emma er lykkeligt gift med Robert. Robert og Jerry er bedste venner. Jerry og Emma har haft en affære, som Robert
har været uvidende om. Eller har han? Er alt, som det ser
ud, og hvem har vidst hvad og hvornår? I en fortælling,
som umiddelbart er en enkel historie om utroskab, spoles
der baglæns over de ni år, som handlingen udspiller sig i.
Den tid, der er gået, har sløret erindringen om, hvad der
egentlig skete, og vi bliver vidner til et ægteskab i opløsning og et venskab, der smuldrer.
Bedrag er skrevet i 1978, men er tidløs i sin præcise og hudløse skildring af løgne og hemmeligheder som en del af
den menneskelige natur. Det er elementært, spændende
og genkendeligt, at blive ført gennem Pinters labyrint af
bedrag og selvbedrag i en nyoversættelse af den prisbelønnede dramatiker, Line Knutzon, som har øje for både
det absurde og det komiske i Pinters trekantsdrama.
Medvirkende: Anette Støvelbæk, Niels Ellegaard,
Henrik Lykkegaard, m.fl.
Instruktion: Maria Vinterberg

Pressen gav topkarakterer og skrev bl.a.:
CphCulture:
“Cabaret af en kvalitet, som man efterhånden kun finder på
Cafe Liva!”
Frederiksborg Amts Avis:
“Et Pletskud!”
Gregers Dirckinck-Holmfeldt:
“En meningsfuld og livgivende cabaret!”
Morten Buckhøj:
“Sjældent har man da oplevet en så velbalanceret, velkomponeret og helt igennem vellykket opsætning som denne!”
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Medvirkende: Mikael Helmuth, Dorthe Hansen Carlsen,
Morten V. Klode, Sofie Ancher Vea og Morten Mosgaard
Instruktør: Rasmus Ask
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Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
jangmark.dk

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

Snedronningen
- Af H. C. Andersen

“Hvis man nøjes med at udvikle forstanden
og glemmer at tænke med hjertet, så havner
man i kold uvirkelig isolation.”
En historie der er mere relevant end nogensinde før. Det er
en af Susse Wolds største succeser.
Snedronningen er H.C. Andersens egentlige hjertekvad og
et af hans smukkeste eventyr, hvor den lille Gerda rejser
gennem et enestående univers med mange landskaber
og mange tider for at finde sin forsvundne legekammerat,
Kay.
Susse Wold siger om Snedronningen:
”Vi lever i en åndløs tid hvor mange føler sig fortabte og isolerede. Vi er blevet forført af Snedronningen, væk fra os selv. Vi har
fået en splint af det knuste troldspejl i øjet og kan nu kun se fejlene ved alle ting. Måske har vi også glimtvis fået en glassplint i
hjertet, så det fryser til is, og vi ikke mere kan føle noget.
Alle står vi hver eneste dag ved en korsvej, hvor vi skal vælge
mellem hjertet og den kolde forstand.”
30

Medvirkende: Susse Wold

Må vi hjælpe dig?

Køb og 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.
Velkommen hos home v/ Lynggaard & Hansen med afdelinger i
Kolding, Vejle, Fredericia og Vejen

Kolding Åpark 8N | 6000 Kolding | 75 52 09 33

Generalforsamling
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Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
teaterbirch.dk

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

Med dagsorden ifølge vedtægterne afholdes den årlige
ordinære generalforsamling

Onsdag den 8. september 2021 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

Jeppe på Forsiden
- Er en hylende morsom og
tempofyldt komedie!

Byen Fristrups legendariske borgmester, Jørgen Rasmussen,
er død. Nu er det, den afdøde borgmesters søn, den unge
Mikkel Rasmussen, der står til at “arve” posten.
Men tiderne er ved at ændre sig, og borgerne er trætte af status quo. Byen har i de sidste 20 år mistet masser af arbejdspladser til nabokommunen, og det står slemt til med dyrelivet i det fredede naturområde. Arbejdsløsheden er historisk
høj og en kommunal konkurs er nært forestående.
I lokalavisen gør chefredaktøren, Charlotte Madsen alt for at
få valgt den unge Mikkel og fremstille ham som en sand frelser, da hun igennem mange år har opbygget mange stærke
økonomiske bånd til familien Rasmussen. Men uanset hvor
meget chefredaktøren prøver på at “sminke” Mikkel, hjælper
det ikke. Borgerne bider ikke på.
Charlotte får en guddommelig ide. Hun vil få Jeppe, byens
“kendte landsbyklovn”, der er en kunstnerisk sjæl og fuld af
røverhistorier, til at stille op som modkandidat i valgkampen.
Jeppe er en kandidat, der er så “langt” ude, at det vil gøre Mikkel spiselig for borgerne, og på den måde endnu engang sikre
at familien Rasmussen kan beholde borgmesterkæden.
Lidt efter lidt går det op for både Charlotte og Mikkel, at Jeppe
har netop det folk har hungret efter: humor og utraditionelle
løsninger på de gamle problemer. Charlotte er nødt til at gøre
alt for at fjerne Jeppe, da han har en reel chance for at vinde
Det går op for Jeppe hvad der i virkeligheden foregår i kulissen og han beslutter sig for at vinde valgkampen.
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Medvirkende: Pernille Højmark, Farshad Kholghi og
Lukas Birch
Manus: Farshad Kholghi og Lukas Birch
Instruktør: Michel Castenholt

33

21

Mandag den 4. april 2022 kl. 19.30
Comwell Kolding Teater
jyske-opera.dk

Pris
X
A
B
Abon: 360,- 315,- 225,Løsslg: 435,- 385,- 285,U-25:
130,- 130,- 130,-
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Tirsdag den 12. april 2022 kl. 19.30
Godset
kicompany.dk

Pris
Abon: 160,Løsslg: 160,U-25:
130,-

Greven af Luxembourg

Den Jyske Opera fejrer sin 75 års
fødselsdag med en fantastisk forestilling
Proformaægteskab og ægte kærlighed i Franz Lehárs fest
af en operette. Mens komponisten Puccini fremhæver bohemelivets tragiske sider i Paris ved begyndelsen af det
forrige århundrede, fortryller Franz Lehár os i sin vittige,
ironiske og udødelige operette Greven af Luxembourg.
Handlingen er det rene nonsens: En kvinde gifter sig med
en mand, som hun ikke må se og forelsker sig bagefter i
ham uvidende om, at de allerede er gift. Kedeligt kan man
bestemt ikke kalde det. Med afsæt i Lehárs musik fejrer
Den Jyske Opera sin 75 års fødselsdag med en særlig produktion, der forener alle kræfter i huset.
Den berømte operasangerinde Angèle kan ikke gifte sig
med Fyrst Basil Basilowitsch på grund af sin manglende
titel. For at løse dette problem arrangerer Basilowitsch, at
den fattige Grev René bliver gift med en kvinde (altså
Angèle), hvis ansigt han ikke må se – og samtidig skal han
acceptere skilsmisse efter 3 måneder. Som belønning får
Grev René en halv million francs. Under vielsen er brudeparret adskilt af et maleri, og vielsesringene udveksles
uden, at de ser hinanden. Måneder efter møder Angèle og
Grev René tilfældigt hinanden og tiltrækkes med det samme. Fyrst Basilowitsch opdager deres gensidige interesse
og bliver nervøs; især da hans tidligere forlovede Kokozow er på vej. Men det er for sent: Kokozow ankommer,
hævder sin ret til ægteskab og Fyrst Basilowitsch må overgive sig. Angèle og Grev René bekender deres kærlighed –
og kan forblive gift…
Medvirkende: Solister, Den Jyske Operas kor, Sønderjyllands Symfoniorkester
Producent: Den Jyske Opera
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ASTRONAUT

Underholdende fysisk teaterforedrag
om kreativitet.
Astronaut er en fortælling om jagten på den originale idé
og det at give kreativiteten frit løb. Under forestillingen
gennemgår Kristján Ingimarsson scener fra karrierens vildeste, vigtigste, værste og sjoveste forestillinger. Den kreative proces ridses op og der analyseres og videreudvikles.
Scener fra forestillinger som f.eks. Kunsten at Dø m.m. udspiller sig LIVE foran publikum med tilhørende anekdoter
og historier.
Samtidigt med at være en bagudskuende rejse gennem
Kristjáns vilde fysiske forestillinger, er det et fremadskuende blik mod kreativitetens rolle i vores liv. Og så er det
selvfølgelig sindssygt underholdende.
“Jeg har lyst til at inspirere folk og præsentere redskaber
som publikum forhåbentlig kan bruge i deres eget liv.
Hvad er kreativitet? Hvordan fødes den originale ide?
Hvordan formidler jeg den?”
“Den røde tråd har aldrig rigtig været min kop te. Det er noget
jeg bruger en gang imellem for at lime mine tanker sammen
for at folk kan følge med. Det er ideerne der tæller. Jeg laver
forestillinger som henvender sig til hjertet, maven og underlivet. Jeg brænder for at underholde, overraske og gøre det
umulige. Publikum er kreative og det er dem selv der skaber
det færdige resultat.”
Skaber og performer: Kristján Ingimarsson
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Søndag den 8. maj 2022 kl. 16
Comwell Kolding Teater
thesimonandgarfunkelstory.com

Pris
X
Abon: 395,Løsslg: 425,-

A
365,395,-

B
315,345,-

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.

The Simon and
Garfunkel Story
Direkte fra Londons West End med
udsolgt tourné i UK og stående bifald
ved hver optræden – er The Simon
and Garfunkel Story tilbage i Danmark
i 2022.
Det kritikerroste show - om to unge drenge fra Queens, New
York, der endte med at blive verdens mest succesrige musikduo nogensinde - er en bevægende og storslåede koncert,
der på absolut overbevisende vis gengiver alle de fantastiske hits såsom ‘Mrs Robinson’, ‘Bridge Over Troubled Water’,
‘Homeward Bound’, ‘Scarborough Fair’, ‘The Boxer’, ‘The
Sound Of Silence’ og mange flere fra Simon & Garfunkels
storslåede repertoire.
Showets sangere leverer en fremragende præstation af høj
kvalitet og med respekt for originalmaterialet.
Showets bagtæppe er enorme projektionsfotos og originale
filmoptagelser, der sammen med livebandet sætter den rette stemning.
Gå ikke glip af dette fantastiske show, der har turneret i 50
lande, sender publikum direkte tilbage til Simon & Garfunkels storhedstid – og til de minder, vi alle har med deres musik som soundtrack.
36

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

Et abonnement omfatter bestilling af mindst tre forestillinger. Medlemskontingentet på 20 kr. pr. billet er indregnet i
billetprisen.
Gebyr på 100 kr. pr. bestillingsseddel. (Se midteropslaget),
kan undgås ved at bestille direkte via billetsystemet.

Medlemsfordele

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.

Børn og unge

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

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 er relevante for bestemte klassetrin.

Billetbestilling

P-Comwell Kolding Teater

Gå ind på koldingteaterforening.dk eller billetten.dk og bestil dine billetter. Det er den nemmeste og billigste måde,
og du bestemmer selv, hvor i salen du vil sidde ved teaterforestillinger på Comwell Kolding Teater og Kolding Egnsteater, da du her kan se oversigten over ledige pladser.
Alternativt sendes/afleveres bestillingssedlen fra brochuren
til Billetten, Birkemosevej 7A, 6000 Kolding, tlf. 70 20 20
96 eller service@billetten.dk, der mod et gebyr på kr. 100
fremsender billetterne.
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
Derudover kan der købes billetter hos
• Kolding Storcenter (kiosken)
• Godset
• Receptionen på Hotel Comwell (gælder også billetter
• til dagens forestilling).

Gavekort

Glæd familie og venner – køb et gavekort på
koldingteaterforening.dk eller på billetten.dk

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.

Billetbytning

Billetten.dk hjælper dig gerne med at bytte dine billetter til
en anden forestilling mod et ekspeditionsgebyr på 25 kr.
Billetter tages ikke retur og refunderes ikke.
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Teleslynge

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.
Registrering for teatersæson 2021/2022
Det er muligt at registrere din bil én gang, så du kan parkere
gratis i hele teatersæsonen 2021/2022. 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.

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

Jens Kristian Petersen,
næstformand
Fåborgvej 4, 6000 Kolding
Tlf. 20 26 05 77

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
Anne-Meta Brunsborg
Marianne Kaltoft
Alice Wase Petersen
Helle Rasmussen
Peder Christian Jensen
Annie Terp Thomsen, udpeget af Kolding Kommune
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