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Teaterforeningen Lolland 2022/23
Læs mere om forestillingerne og køb billetter på vores hjemmeside
www.nakskovteater.dk · www.facebook.com/Teaterforeningenlolland
Teaterforeningenlolland@gmail.com

Forestilling 0
Nakskov Teater
Onsdag 18. maj 2022
kl. 19.00
GRATIS

Foto: Sverrir Pálsson

Introduktion 22/23 og Late Night Show

(Louise Schouw Teater)
Forestilling 1
Nakskov Teater
Torsdag 15. sept. 2022
kl. 19.30
Pris 1

Teaterforeningens gave.
Efter en introduktion af forestillingerne til sæson 2022/23, skal vi
opleve denne anmelderroste teaterkoncert, hvor Casper Phillipson
blander Tom Lehrer, Monty Python og danske favoritter til en
cocktail, så publikum går glade og opløftede hjem.
Tag dine naboer og venner med.

Foto: PR Foto

To tosser på tur

(Teater Birch)
Forestilling 2
Nakskov Teater
Tirsdag 25. oktober
2022 kl. 19.30
Pris 1

Uha, hvad kan gå galt, når de to tossede komikere - Farshad
Kholghi og Lukas Birch - sættes sammen?..... ALT!
Og det er præcis, hvad der sker! Planen er lagt, spillestederne
booket da ulykkerne ramler ned.
Heldigvis er det ikke så skidt, at det ikke er godt for noget.
Misforståelser, hemmeligheder og aldersforvirring gør, at publikum vil opleve en komedie!

Foto: Gudmund Thai

Sommer i Tyrol – Halløj på tyroler-hotellet

(Folketeatret)
Forestilling 3
Nakskov Biblioteks
mødesal
Mandag 14. nov. 2022
kl. 14.00
Pris 4

Folketeatret har pustet støvet af den kendte og elskede operette:
Sommer i Tyrol.
Den elskede operette foregår på ”Den hvide hest” i Tyrol, hvor
der hersker en stemning af halløj på tyrolerhotellet. Operetten
er bearbejdet med en kærlig hilsen til Halløj på badehotellet
og Erik Ballings filmversion. Med bl.a. Karsten Jansfort, Troels
Malling og Rikke Buch Bendtsen.

Foto: Robin Nail Hart

Min krop – dit blik

(Mærkværk)
Forestilling 4
Nakskov Teater
Tirsdag 21. nov. 2022
kl. 19.30
Pris 1

Min krop – dit blik
I ”Min krop – dit blik” bliver det unge publikum klogere på det,
der er med til at skabe og definere deres selvbillede og billeder
af andre og alt det, der er med til at forstærke, forskyde og forvrænge synet på egen krop og andres.
Der er udviklet undervisningsmateriale, som kan anvendes helt
eller delvist – og består af fem afsnit.

Foto: Gudmund Thai

Den poetiske raptus

(folketeatret)
Forestilling 5 og 6
Skovcentret, Helgenæsvej 1, Nakskov
Tirsdag 29. nov. 2022
kl. 11.00 og 14.00
Pris 4

Et potpourri om Holberg - manuskript: Ernst Bruun Olsen.
2022 markerer 300 – året for dansk teater. 25. september 1722 spilles ”Den politiske kandestøber” som den første komedie på dansk!
Hvad er mere oplagt end at fejre dette med en festlig forestilling
om Ludvig Holberg og 1700-tallets teater?
I denne festlige forestilling kan man opleve uddrag fra den Politiske
Kandestøber, Jeppe på bjerget og Jean de France.

Foto: Figaros

Jul i den gamle købmandsbutik

Foto: Montgomery / Creative Zoo

(Figaros)

Forestilling 7
Nakskov Teater
Fredag 2. dec. 2022
kl. 19.30
Pris 4

(Svalegangen)

Foto: Steen Elm Sørensen

Forestilling 8
Nakskov Teater
Onsdag 18. jan. 2023
kl. 19.30
Pris 2
(De Damer) Støttet af
Turnenetværket
Forestilling 9
Nakskov Teater
Mandag 30. januar 2023
kl. 19.30
Pris 1

et musikalsk tidsbillede på 1968
En musikalsk julekomedie med tidens toner, forestået af sangerne
Birgitte Mosegaard Pedersen og Hans Dueholm med Allan Dahl
Hansen ved klaveret. Sange som Dyrtidsvisen, Jeg så julemanden
kysse mor, Sikken voldsom trængsel og alarm, Fordum var der fred
på gaden og Nu har vi altså jul igen flettes ind i den muntre handling, sammen med indlagte fællessange.

En lille smule ubehag
En komisk monolog om den hyppigste cancerform
blandt mænd - prostatakræft.
Et empatisk, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om
prostatakræft. Ja! Det er en fantastisk historie om noget helt
igennem forfærdeligt. Kan en historie om kræft være morsom?
Uden tvivl! Kom selv og oplev det og få ord på det, vi helst
ikke snakker om.

Always Happy Airlines
Stewardesserne i Always Happy Airlines er ved at gøre klar til takeoff, da kontroltårnet melder om forsinkelser. Men hvad foretager
man sig i et fly fyldt med forventningsfulde passagerer?
Nyd en musikalsk og humoristisk forestilling med noget på hjertet.
”Let the Cabin Crew entertain you” lyder det fra cockpittet.
Så spænd sikkerhedsbæltet og nyd 75 minutter i selskab med De
Damer.

Foto: Gudmund Thai

Eks-mænd – sku’ vi se at komme videre?
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.
Kom og oplev Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard.

(folketeatret)
Forestilling 10
Nakskov Teater
Onsdag 8. februar 2023
kl. 19.30
Pris 1

Foto: Brita Fogsgaard

Livet er en morgengave

(Café Liva)

En mand sidder i sin have og nyder tilværelsen………eller……nu
er nyder jo et stærkt 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?
Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussens digte, fortælles historien
om et mandeliv med både glæder, sorger og familiebånd.

Løssalg Medlemspris Ungdom Teaterkort
PRIS 1 A

300

220

105

50

B

265

185

105

50

PRIS 2

175

95

75

50

PRIS 3

345

265

265

200

PRIS 4

50

50

50

50

Medlemspris opnås, når der er betalt kontingent for
2022/23, det betales inden eller samtidig med køb af
første billet.
Hvis man køber et teaterkort pr. person kan man købe
billetter til 50 kr. Teaterkort skal købes 3 dage før køb
af første billet.
Ungdomspris er for alle under 25 år og kræver ikke
medlemskab.
Billetsalget finder sted fra den 25. maj kl. 10, men hvis
I benytter tilmeldingskuponen, må den gerne afleveres
tidligere, men den bliver ikke behandlet før salget åbner,
og der opkræves et gebyr på 75 kr.

Kontingent pr. person
Almindelig kontingent .................................. 80
Teaterkort inkl. kontingent ........................ 670

Da bestyrelsen har valgt, at billetsalget så vidt
muligt skal foregå online, og da vi ved, at der er
nogle af vore trofaste teatergængere, som fortsat har svært ved ”edb” tilbyder vi, at hvis I har
brug for hjælp kan vi kontaktes på 24645047
eller 42428088. Vi vil så kontakte jer og aftale
hvordan I bedst kan hjælpes.
På foreningens hjemmeside under Billetter vil
der være en skriftlig hjælp til online køb både
af teaterkort og billetter.
Vigtig information om billetsalg mm. findes på
vores hjemmeside under menupunktet Billetter.
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Foto: Gudmund Thai

Forestilling 11
Nakskov Teater
Fredag 3. marts 2023
kl. 19.30
Pris 1

Hele Danmarks Grethe
en musikalsk portrætforestilling om Grethe Sønck
Forestillingen tegner et ærligt portræt af ”Hele Danmarks Grethe”,
som var slagfærdig, folkelig og med en sangstemme, der mestrede
både jazz og popmusik.
Forestillingen er spækket med masser af Grethes mange hits:
“Tak for alle kyssene”, “Medicin med det samme”, ”Klaus Jørgen”
og mange flere.

Foto: PR Foto

www.nakskovteater.dk · www.facebook.com/Teaterforeningenlolland
Teaterforeningenlolland@gmail.com

PIANOMAN’EN FRA NEW YORK
50 år med Billy Joel – en aften med lækker lyd af højeste skuffe
I foråret 2023 er det 50 år siden, at sangeren og entertaineren
Billy Joel fra New York brød igennem med albummet og titelsangen,
”Piano Man”.
Hele Billy Joels imponerende bagkatalog har været en tur igennem
MusicalDanmarks bearbejdelse – og det har frembragt denne hyldestkoncert, der rummer 25 af hans uimodståelige hits.

(folketeatret)
Forestilling 12
Nakskov Teater
Onsdag 15. marts 2023
kl. 19.30
Pris 1

(MusicalDanmark)
Forestilling 13
Nakskov Teater
Mandag 27. marts 2023
kl. 19.30
Pris 1

Foto: Thomas Juul

De tre musketerer

(Figaros)
Forestilling 14
Nakskov Teater
fredag 14. april 2023
kl. 19.30
Pris 2

- en for alle, alle for en … og tre for en tier
Så er Figaros tilbage på Nakskov Teater med forestillingen De tre
musketerer, som rummer alt: intriger, store fægtescener, komik,
onde skurke og ædle helte. Alle roller spilles, synges og danses af
Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen, Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen. Denne opdaterede udgave tilsættes kendte hits fra opera, operette og musical, som krydres med masser af komik.

Foto: Lars Horn

Noget om antihelte

(Limfjordsteatret)
Støttet af
Turnenetværket
Forestilling 15
Harmonien,
Nybrogade 2
Søndag 23. april 2023
kl. 19.30
Pris 3

Den patriarkalske fest er forbi. 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 ærlig,
morsom, musikalsk og eftertænksom rejse.

Foto: Jesper Lundgaard

Sinatra

(Louise Schouw Teater)
Forestilling 16
Nakskov Teater
Torsdag 1.juni 2023
kl. 19.00
Gratis

- Historien om en legende
”My Way” ….. behøver man næsten at sige mere?
Her kommer historien om Old Blue Eyes …. Mr. Frank Sinatra fortalt
og sunget af Jesper Lundgaard.
Vises i Harmoniens store sal efter en middag fra Restaurant
Surt & Sødt, som er inkluderet i prisen.

Foto: PR Foto

En anderledes teaterkoncert

(Dansk Turneteater)

Forestilling 17
Nakskov Biblioteks
mødesal
Søndag 9. oktober 2022
kl. 14.00
Pris 4

Teaterforeningens gave.
Efter en introduktion af forestillingerne til sæson 2023/24 skal vi
opleve denne teaterkoncert, hvor vi skal høre klassikere som ”She
was Only Sixten”, ”Are you Lonesome Tonight” og ”You are my Sunshine, i ny forklædning.
En helt igennem forrygende oplevelse – og man går hjem med glade
sange i hovedet og et kendskab til teatersæson 2023/24.

Foto: Sõren Meisner

Pinocchio

(Patrasket)
Familieforestilling

Forestilling 18

Se den fantastiske og klassiske familieforestilling om dukken,
der vil lære at blive menneske og hans møde med den farefulde
verden, fuld af fristelser, bedrag og sære skikkelser.
Bestyrelsen så forestillingen på årets teaterseminar, og straks
var alle enige om, at den forestilling skulle til Nakskov.
Forestillingen varer ca. 50 min. og passer bedst til 8-12 årige
med deres voksne.

Karius og Baktus
Foto: PR Foto

Nakskov Biblioteks
mødesal
Lørdag 5. nov. 2022
kl. 14.00
Pris 4
(Teater V)
Familieforestilling

Familieforestilling bygget på Thorbjørn Egners kendte historie.
Lad dine børn, eller børnebørn, sammen med dig opleve teaterstykket om de to frække tandtrolde, som bor i munden på
drengen Jens.
Forestillingen varer 35 minutter og passer bedst til
4 – 8 årige med deres voksne.

Forestilling 19
Nakskov Teatersal
Søndag 19. marts 2023
kl. 14.00
Pris 2

Foto: PR Foto

Sigurd fortæller om naturvidenskab

(Louise Schouw Teater)
Familieforestilling

– for hele familien
Sigurd Barrett, er tilbage med en ny teaterkoncert efter succesen
“Sigurd fortæller Danmarkshistorie”.
Sammen med multikunstneren Eskild Dohn giver de svar på mange
af de spørgsmål, som naturvidenskaben arbejder med:
Hvorfor skinner solen? Hvad var Big Bang? Og hvordan kan vi lære
at passe bedre på vores klode?

Teaterforeningen Guldborgsund
12.09.22
25.09.22
16.10.22
24.10.22
02.11.22
14.11.22
22.11.22
01.12.22

Asta
Blinkende lygter
Pinocchio
Sommer i Tyrol
Fodbold, fodbold, fodbold
Den poetiske raptus
In the air to night
En lille smule ubehag

18.12.22
16.01.23
23.01.23
04.02.23

Halløj på julemarkedet
Mine forældres ting
Aakjær
Sigurd fortæller om
naturvidenskab
08.02.23 Argumenter imod kvinder
02.03.23 Hele Danmarks Grethe
13.03.23 Roaring Twenties

20.03.23 Fra et hjem med klaver
28.03.23 De tre musketerer
Kontakt Teaterforeningen Guldborgsund:
Tlf: 54 73 18 08. Mail: tf@nykobingteater.dk
Angiv dine medlemsoplysninger i Teaterforeningen Lolland (Navn, adresse, telefon og mail)
og hvilken forestilling, du ønsker billet til. Hvis
der er resterende billetter, vil du kunne få dem
til gældende abonnementspris.

Bestillingskupon 2022 – 2023
Navn:*
Adresse:*
Postnr. / by:*

tlf.:*

Mail:
Hvis I ønsker billetter via bestillingskupon, vil I modtage en faktura. Når den
er betalt vil vi sende billetterne. Der vil være et gebyr på 75 kr.
Billetterne ønskes i prisgruppe
Nr. Dato Forestilling

A[ ] B[ ]

A

S

Antal billetter til

Voksne Unge

TRÆLASTKOMPAGNIET
TELEFON 54 92 27 11

Meddelelse til teaterforeningen:
Bindende underskrift
Postes eller scannes inden den 18/6/22 til:
Teaterforeningen Lolland, v/Leo Rasmussen, Jydevænget 15,
4900 Nakskov, teaterforeningenlolland@gmail.com

Teaterforeningen Lolland modtager en
årlig støtte fra Lolland kommune til
sikring af smalle forestillinger og nye
publikumsgrupper.
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Hele Billy Joels imponerende bagkatalog har været en tur igennem
MusicalDanmarks bearbejdelse – og det har frembragt denne hyldestkoncert, der rummer 25 af hans uimodståelige hits.

(folketeatret)
Forestilling 12
Nakskov Teater
Onsdag 15. marts 2023
kl. 19.30
Pris 1

(MusicalDanmark)
Forestilling 13
Nakskov Teater
Mandag 27. marts 2023
kl. 19.30
Pris 1

Foto: Thomas Juul

De tre musketerer

(Figaros)
Forestilling 14
Nakskov Teater
fredag 14. april 2023
kl. 19.30
Pris 2

- en for alle, alle for en … og tre for en tier
Så er Figaros tilbage på Nakskov Teater med forestillingen De tre
musketerer, som rummer alt: intriger, store fægtescener, komik,
onde skurke og ædle helte. Alle roller spilles, synges og danses af
Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen, Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen. Denne opdaterede udgave tilsættes kendte hits fra opera, operette og musical, som krydres med masser af komik.

Foto: Lars Horn

Noget om antihelte

(Limfjordsteatret)
Støttet af
Turnenetværket
Forestilling 15
Harmonien,
Nybrogade 2
Søndag 23. april 2023
kl. 19.30
Pris 3

Den patriarkalske fest er forbi. 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 ærlig,
morsom, musikalsk og eftertænksom rejse.

Foto: Jesper Lundgaard

Sinatra

(Louise Schouw Teater)
Forestilling 16
Nakskov Teater
Torsdag 1.juni 2023
kl. 19.00
Gratis

- Historien om en legende
”My Way” ….. behøver man næsten at sige mere?
Her kommer historien om Old Blue Eyes …. Mr. Frank Sinatra fortalt
og sunget af Jesper Lundgaard.
Vises i Harmoniens store sal efter en middag fra Restaurant
Surt & Sødt, som er inkluderet i prisen.

Foto: PR Foto

En anderledes teaterkoncert

(Dansk Turneteater)

Forestilling 17
Nakskov Biblioteks
mødesal
Søndag 9. oktober 2022
kl. 14.00
Pris 4

Teaterforeningens gave.
Efter en introduktion af forestillingerne til sæson 2023/24 skal vi
opleve denne teaterkoncert, hvor vi skal høre klassikere som ”She
was Only Sixten”, ”Are you Lonesome Tonight” og ”You are my Sunshine, i ny forklædning.
En helt igennem forrygende oplevelse – og man går hjem med glade
sange i hovedet og et kendskab til teatersæson 2023/24.

Foto: Sõren Meisner

Pinocchio

(Patrasket)
Familieforestilling

Forestilling 18

Se den fantastiske og klassiske familieforestilling om dukken,
der vil lære at blive menneske og hans møde med den farefulde
verden, fuld af fristelser, bedrag og sære skikkelser.
Bestyrelsen så forestillingen på årets teaterseminar, og straks
var alle enige om, at den forestilling skulle til Nakskov.
Forestillingen varer ca. 50 min. og passer bedst til 8-12 årige
med deres voksne.

Karius og Baktus
Foto: PR Foto

Nakskov Biblioteks
mødesal
Lørdag 5. nov. 2022
kl. 14.00
Pris 4
(Teater V)
Familieforestilling

Familieforestilling bygget på Thorbjørn Egners kendte historie.
Lad dine børn, eller børnebørn, sammen med dig opleve teaterstykket om de to frække tandtrolde, som bor i munden på
drengen Jens.
Forestillingen varer 35 minutter og passer bedst til
4 – 8 årige med deres voksne.

Forestilling 19
Nakskov Teatersal
Søndag 19. marts 2023
kl. 14.00
Pris 2

Foto: PR Foto

Sigurd fortæller om naturvidenskab

(Louise Schouw Teater)
Familieforestilling

– for hele familien
Sigurd Barrett, er tilbage med en ny teaterkoncert efter succesen
“Sigurd fortæller Danmarkshistorie”.
Sammen med multikunstneren Eskild Dohn giver de svar på mange
af de spørgsmål, som naturvidenskaben arbejder med:
Hvorfor skinner solen? Hvad var Big Bang? Og hvordan kan vi lære
at passe bedre på vores klode?

Teaterforeningen Guldborgsund
12.09.22
25.09.22
16.10.22
24.10.22
02.11.22
14.11.22
22.11.22
01.12.22

Asta
Blinkende lygter
Pinocchio
Sommer i Tyrol
Fodbold, fodbold, fodbold
Den poetiske raptus
In the air to night
En lille smule ubehag

18.12.22
16.01.23
23.01.23
04.02.23

Halløj på julemarkedet
Mine forældres ting
Aakjær
Sigurd fortæller om
naturvidenskab
08.02.23 Argumenter imod kvinder
02.03.23 Hele Danmarks Grethe
13.03.23 Roaring Twenties

20.03.23 Fra et hjem med klaver
28.03.23 De tre musketerer
Kontakt Teaterforeningen Guldborgsund:
Tlf: 54 73 18 08. Mail: tf@nykobingteater.dk
Angiv dine medlemsoplysninger i Teaterforeningen Lolland (Navn, adresse, telefon og mail)
og hvilken forestilling, du ønsker billet til. Hvis
der er resterende billetter, vil du kunne få dem
til gældende abonnementspris.

Bestillingskupon 2022 – 2023
Navn:*
Adresse:*
Postnr. / by:*

tlf.:*

Mail:
Hvis I ønsker billetter via bestillingskupon, vil I modtage en faktura. Når den
er betalt vil vi sende billetterne. Der vil være et gebyr på 75 kr.
Billetterne ønskes i prisgruppe
Nr. Dato Forestilling

A[ ] B[ ]

A

S

Antal billetter til

Voksne Unge

TRÆLASTKOMPAGNIET
TELEFON 54 92 27 11

Meddelelse til teaterforeningen:
Bindende underskrift
Postes eller scannes inden den 18/6/22 til:
Teaterforeningen Lolland, v/Leo Rasmussen, Jydevænget 15,
4900 Nakskov, teaterforeningenlolland@gmail.com

Teaterforeningen Lolland modtager en
årlig støtte fra Lolland kommune til
sikring af smalle forestillinger og nye
publikumsgrupper.

