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Billetkøb
Ved køb af mindst 3 events på én gang, opnås 
rabat (50 kr pr. billet) på efterfølgende køb af 
billetter til teaterforestillinger.

Billetter købes via Morsø Teaterkreds’ hjemme-
side www.morsoeteaterkreds.dk; 
på Turistbureauet eller ved indgangen. 

Billetsalget åbner 1. juni kl. 09.00.

Billetter, der købes ved indgangen, 
betales kontant eller med MobilePay.

Der udstedes gavekort ved publikums afbud. 
Kun ved aflysninger tilbagebetales penge.

Dørene lukker præcis. Kom derfor i god tid.

Bestyrelsen er til rådighed ved tvivlsspørgsmål. 
Telefon 51 97 83 65 eller 20 21 79 64

BILLETPRISER vedr. teater
Priser: Sommer i Tyrol, Nytårs-
koncerten, Fra et hjem med klaver

Prisgruppe Priser Unge u. 25

A 295 75

B 270 75

C 220 75

Prisgruppe Priser Unge u. 25

A 395 175

B 370 175

C 320 175

Koncerter i Musikværket, Ansgarskirken, 
Offside og To tosser på tur.
Enhedspris kr. 210,- og 75,- for unge.

ScENE
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Teaterprogram med musik
I denne sæson tilbyder Morsø Teaterkreds igen et alsidigt og 
varieret program.
 Denne gang tilbydes også en forestilling, der henvender sig 
især til unge og deres forældre og måske også bedsteforældre, 
idet forestillingen handler om fodbold og homoseksualitet 
– et begreb, der ikke alle steder er lige velset. Vi håber med 
denne forestilling at åbne for en samtale, der kan være svær 
at få begyndt på. 
 Udover den forestilling, er der flere forestillinger, der blev 
aflyst i sidste sæson, og naturligvis også nye.
 Vi afslutter igen denne sæson med at flot forestilling med 
meget sang, og med en ekstra minikoncert efter selve fore-
stillingen.

 Kort sagt: der er som altid meget at glæde sig til og 
komme i teater og til koncerter med vidt forskelligt indhold. 
Der er kun et at gøre: køb billetter til så meget som muligt og 
gerne lidt mere. 
 Billetsystemet fungerer tilfredsstillende og er der problemer, 
er I altid velkomne til at kontakte Morsø Teaterkreds.

Vel mødt i Morsø Teater, Musikværket og Ansgarskirken.

Venlig hilsen
Morsø Teaterkreds
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Søndag den 11. september kl. 14.00 Musikværket

En vise-oplevelse i særklasse!
HALFDANSKERNE
Mange tror, at viser er en lidt støvet og forældet musik-
genre, som ikke kan mønstre den store interesse. Det har 
HALFDANSKERNE for længst modbevist. 
  Samarbejdet startede i 2008, hvor guitarist og sanger 
Mads Westfall mødte harmonikaspiller og sanger Lars 
Grand, og de sammen med kontrabassisten Rasmus 
Vennevold  besluttede at virkeliggøre drømmen om et 

band baseret på de sange, der er kommet ud af Halfdan 
Rasmussen og Benny Andersens digte. 
 Halfdan og Benny har fået selskab på sætlisten af andre 
store poeter som Tove Ditlevsen, Frank Jæger, Sigfred 
Pedersen, Piet Hein og Kaj Munk, og på den seneste 
udgivelse har trioen selv skrevet et par melodier til de 
kendte digte.

Varighed: 120 minutter inkl. pause.
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Ludwig van Beethoven: Strygekvartet nr. 13, op. 130 
George Onslow: Nonet op. 77a for blæserkvintet, violin, bratsch, cello og kontrabas.

Koncert med Randers Kammerorkester

Søndag den 25. september kl. 19.30 Musikværket

Varighed: 120 minutter inkl. pause.
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BLINKENDE LYGTER

En ny dansk folkekomedie af Vivian Nielsen 
– baseret på Anders Thomas Jensens film

Fredag den 30. september kl. 19.30
Morsø Teater

Her er den forrygende og skæve historie om den lille bande 
småkriminelle, Torkild, Peter, Arne og Stefan, som aldrig har 
haft det store held med sig. Da Thorkild fylder 40 år, beslutter 
han sig for, at nu skal det være slut med at leve på den måde, 
men han er nødt til lige at lave et sidste job for bagmanden 
”Færingen”. 
 Ved hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lykkes det 
de fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indeholden-
de flere millioner af Færingens penge. Kufferten bliver deres 
billet væk fra det kriminelle miljø – ud i det mørke udkants-
Danmark. I deres møde med de sære eksistenser, som lever 
der,  forsøger banden at passe ind.

Medvirkende:
Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, 
Jakob Højlev Jørgensen, Kristian Boland, Frank Rubæk m.fl.  

Iscenesættelse og scenografi: Frank Rubæk

NørregadeTeatret og Teater 2

Varighed: 
125 min. inkl. pause

Sponsor:
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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”. 
 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 essen-
tielle 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, skæve sange om 
atomer, grundstoffer og planeter, og der er både leg og læring 
for hele familien – og grundlag for gode og vigtige snakke 
bagefter - når Sigurd Barrett og Eskild Dohn slipper løjerne løs i 
deres nye formidlende videnskabsforestilling. 
 
Medvirkende: 
Sigurd Barrett
Multikunstneren Eskild Dohn
 
Varighed: 120 minutter inkl. pause.

Louise Schouw 

SIGURD FORTÆLLER
OM NATURVIDENSKAB

TEATERKONCERT 
FOR HELE FAMILIEN

Lørdag d. 22. oktober kl. 16.00 Morsø Teater
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HiLS DiN MOR og Teatret Masken sætter fokus på homoseksuali-
tet i fodboldverdenen. 

I 2021 er der kun 1 åben mandlig homoseksuel fodboldspiller i 
de professionelle ligaer på verdensplan. Der er altså ikke mange 
forbilleder for unge, som bryder med normer for seksualitet i den 
maskuline sportsverden. 
 Nick er én af de bedste og hans far, som også er hans træner, 
har store ambitioner på sin søns vegne. Nick lever og ånder for 
fodbold og drømmer om de helt store ligaer. Asbjørn starter på 
holdet i den lille lokale klub, og rygtet siger at han er god. Asbjørn 
bliver mobbet i starten fordi han er fra Holte, men et venskab 
opstår, da Nick tager ham i sit forsvar.
 Venskabet udvikler sig til en forelskelse, og Nick kan ikke finde 
ud af, hvad han skal gøre ved hele situationen. Især fordi han 
ved, at bøsser ikke spiller med i Superligaen.
 Skal de stemple ud og opgive deres drømme for at kunne være 
sig selv, eller skal de “bare” gå stille med dørene?
 OFFSIDE handler om frygten for at turde stå ved sig selv og om, 
hvordan den, til tider, nedladende retorik på station og sportsplad-
sen, skaber et utrygt miljø for unge homoseksuelle fodboldspillere.

Offside

Tirsdag d. 8. november kl. 19.30 Morsø Teater

Varighed: 65 minutter. Fra 13 år

Der er artist-talk efter 
forestillingen  i

Limfjordsteatrets cafe
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Trio Vitruvi spillede til Kammerballetten i Musikværket 
ved Kulturmødet i 2021.

Trioen består af:
Niklas Walentin, violin;
Alexander McKensie, klaver
Jacob la Cour, cello.

Program:
Schubert’s ”Forellekvintet” 
med to helt store verdensstjerner bratscist Hartmut 
Rohde og bassist og dirigent Nabil Shehata
Brahms klaverkvartet no. 3 i c-mol.

Varighed: Ca. 100 minutter

Koncert med Trio Vitruvi

Torsdag den 10. november kl. 19.30 Musikværket
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Fra Frøken Nitouches kloster over Cassiopeias stjerne-
himmel rejser vi nu til de østrigske alper til  Sommer i 
Tyrol.
 Her klinger de kendte og elskede toner fra sange som 
”Ja, ja, ja - nu kommer jeg” og ”Man kan jo ikke gøre 
for at man har charme”, mens der på gæstgivergården 
"Den hvide hest" hersker en stemning af rent halløj på 
tyroler-hotellet. Overtjener Leopold har forelsket sig i 
værtinden Josepha, som er forelsket i undertøjs-
fabrikant Sülzheimer, som mest er forelsket i sig selv, 
indtil han møder den charmerende, læspende Clara.

Medvirkende: 
Mathias Flint, Karsten Jansfort, Søren Hauch-Fausbøll, 
Meike Bahnsen, Troels Malling, Kristine Yde, Kristoffer 
Sass, Rikke Buch Bendtsen, Katrine Nørgaard, Kristine 
Brendstrup, Søren Bang Jensen, Julian Kellerman

Instruktion og bearbejdelse: Rolf Heim
Libretto: Erik Charell
Kapelmester: Nikolaj Heyman
Musikere: Nikolaj Heyman, Tom Bilde, Henrik Silver

Folketeatret Varighed: 150  min. inkl. pause.

Sommer i Tyrol
– Halløj på Tyrolerhotellet

Mandag d. 14. november  kl. 19.30 Morsø Teater
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Christina von Bülow, sax
Pelle von Bülow, guitar
Daniel Franck, bas
Frands Rifbjerg, trommer

Med dette orkester kan du opleve ”von Bülow’’ i to generationer, nemlig 
mor og søn. Christina von Bülow har igennem snart 30 års karriere været 
skattet af jazzlyttere ikke mindst for sit lyriske spil og en dyb forståelse 
for og kærlighed til musikken, der igennem årene har ramt mangt et 
hjerte. Den samme begejstring for musikken har Pelle taget til sig, og 
har i de seneste år sat sit præg på den danske jazzscene som en både 
fremragende solist og stærk akkompagnatør. Rytmegruppen udgøres af 
Daniel Franck på bas og Frands Rifbjerg på trommer og med disse to 
sublime musikere til at fuldende kvartetten er der lagt op til en varm 
aften med jazz på højeste niveau.

Varighed: 110 minutter.

Fredag den. 2. december  kl. 19.30 Musikværket

Jazzkoncert med 
Christina von Bülow 
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Årets julekoncert finder sted i Ansgarskirken, hvor vi får besøg 
af trioen Zenobia, der tidligere har gæstet Mors.
Kom og mød Zenobia. En trio, der har den danske sangskat 
under huden: viserne, salmerne og fællessangen. Men udover 
det fortolker og komponerer Zenobia også, så det mærkes, at 
livet er her og nu.

 

Zenobia er:
Sangerinden Louise Støjberg er uddannet på det Rytmiske 
Musikkonservatorium i København. Harmonikaspilleren Mette 
Kathrine Jensen Stærk er uddannet på folkemusiklinjen på 
Det Fynske Musikkonservatorium og blev i 2016 udnævnt til 
rigsspillemand . 
Pianist charlotte Støjberg er cand. mag i musikvidenskab fra 
Aalborg Universitet. Hun organist ved Rødding Frimenighed og 
pianist i projektet ”Sommerfugledalen – et requiem” med carl 
Erik Lundgaard.

Tirsdag den 13. december kl. 19.30 Ansgarskirken

Julekoncert med Zenobia i Ansgarskirken
Ansgarvej 17, Ø. Jølby

Varighed: 70 minutter.



Torsdag den 12. januar kl. 19.30 Morsø Teater

Dirigent:
Jonathan Bloxham

Solist:            
Christina Åstrand, 
koncertmester, 
DR Symfoniorkester

Konferencier: 
Ulla Essendrop, 
TV-vært, DR

Nytårskoncert
med Aalborg Symfoniorkester
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120 minutter 
inkl. pause.



Eks-mænd
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 løb 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.
 
Instruktion: 
René Vase og Jannik Fuglsang

Medvirkende: 
Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard

Folketeatret

Varighed: 90 min.

Tirsdag  den 17. januar kl. 19.30 Morsø Teater
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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 
liiige til at gå i gang, da ulykkerne ramler ned over produktionen. 
For selvfølgelig går alting ikke let, når to tosser tager på tur. 
 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. 
 Glæd jer til denne hæsblæsende og latterfremkaldende komedie.

INSTRUKTØR:
Michel Castenholt

MANUSKRIPT:
Kholgi 
Birch

MEDVIRKENDE:
Farshad Kholghi 
Lukas Birch

VARIGHED:
2 x 45 minutter

Teater Birch

Onsdag den 1. februar kl. 19.30 Morsø Teater

typographic
G r a f i s k e  T o t a l l ø s n i n g e r

Sponsor:

To tosser
på tur
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Årets familieforestilling er en livlig og humoristisk version af 
den kendte fortælling om Robin Hood og hans bande.
 Der er både eventyr, romantik og slåskampe og en ærlig 
harme over social ulighed på spil i Robin Hood, og mange 
af de elskede figurer og scener, som vi husker, er også med: 
Den ikke helt 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. 
 Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne omkring 
denne kække bande af mænd slår mindst lige så godt fra sig 
som mændene, 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. 

Medvirkende: Christopher Læssø, Emilie Rasmussen, Jesper 
Riefensthal, Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe Fletting, 
Jon Lange, Morten Christensen, Magnus Bruun

Folketeatret

Varighed: 120 min. inkl. pause

Robin Hood

Lørdag den 18. februar kl. 16.00 Morsø Teater
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PIANOMAN’EN FRA NEW YORK
50 åR MED BILLY JOEL

Hvem har ikke prøvet at skråle med på ”Uptown girl, She’s been 
living in her uptown world…” på ét eller andet tidspunkt? Nu 
kommer historien om dette og mange andre af Billy Joels helt 
store hits.
 PIANOMAN’EN FRA NEW YORK fortæller historien om Billy 
Joels liv og karriere, om opture og nedture og hvordan en knægt 
fra Bronx, der helst ville være professionel bokser i stedet gik 
hen og blev hele USA’s PIANOMAN.
 PIANOMAN’EN FRA NEW YORK er fyldt med 25 uimodståelige  
hits, og på scenen bliver sangene fortolket af en suveræn 

kvartet  af professionelle sangere og musikere; Morten Bytofte, 
Rune Vestergaard Schmidt, Marianne Lewandowski og Niels 
Rahbech. Sammen vil de byde jer velkommen til en aften med 
fed musik, lækker lyd og skøn stemning, sat i scene fra en bar 
midt på Manhattan

MusicalDanmark

            Onsdag den 22. februar kl. 19.30 Morsø Teater
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Onsdag den 8. marts kl. 19.30 Musikværket

Ensemble MidtVest

100 minutter inkl. pause.

Program: 
Bent Sørensen: Ny komposition til Ensemble MidtVest
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet for klaver og blæsere i S-dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet for fløjte og strygere i C-dur
Ernő Dohnányi: Sekstet i C-dur for violin, bratsch, cello, horn, klarinet og klaver

Sæsonens koncert med Ensemble MidtVest bliver med 
musik af både gamle og nye komponister.

18



ROARING TWENTIES 
Fredag den 10. marts kl. 19.30 Morsø Teater

gRATiSintroduktionkl. 18.30i TEATERSALEN

Dansk Danseteater

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 et 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. 

De kunstneriske hold:
Koreografer: 
Pontus Lidberg og Ina Christel Johannessen 
Musik: 
Nykomponeret musik af Den Sorte Skole og Tommy Jansen 
Dansere: Dansk Danseteaters dansere 
Kostumedesign: Bregje Van Balen & Filippa K Studio med fokus 
på bæredygtighed og upcycling  
Lysdesign: Raphael Frisenvænge Solholm  
Skrædder: Maria Ipsen
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Fotograf – Elona Sjøgren

Snedronningen

Torsdag den 16. marts kl. 19.30 Musikværket

Oplæsning ved Susse Wold

”Snedronningen har bud til alle, fordi den handler  om 
det vigtigste af alt. Hjertets sejr over forstandens 
hovmod. Hvis man nøjes med at udvikle forstanden 
og glemmer at tænke med hjertet, så havner man i 
kold uvirkelig isolation. Vi lever i en åndløs tid, hvor 
mange føler sig fortabte og isolerede. Vi er blevet 
forført af Snedronningen, væk fra os selv. Eventyret 
Snedronningen indeholder næsten alt. Poesi, drama, 
humor og lærdom. Jeg føler, at lige nu er tiden inde 
til at fortælle den fantastiske historie igen. Et eventyr 
jeg selv vil kunne lære af, og som vil minde mig om 
de vigtige ting i mit liv. Jeg har lyst til at dele min 
begejstring og min glæde for eventyret med andre og 
måske tale lidt om de valg, vi alle har hver eneste dag 
mellem hjertet og den kolde forstand ”. Susse Wold

SørEn KyEd PrOductiOn

Varighed: 75 minutter
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Onsdag den 29. marts kl. 19.30 Morsø Teater

OperetteKompagniet har for en stund valgt at lægge trefjerde-
delstakten på hylden. I stedet kommer her lidt af en sensation: 
Den ultimative fortælling om Danmarks musikalske dynasti 
nummer ét - og af `Kopplerne´ selv. Den strækker sig efterhånden 
over 100 år og nu fire generationer.
 I starten af det forrige århundrede tog den fattige skræddersøn, 
Isak, sin kæreste, Manja, i hånden og flygtede fra det opdelte 
Polen. Og allerede før deres førstefødte, Herman D., kom til 
verden, havde de købt et klaver til ham og gjort op med sig selv, 
at han skulle spille. 
 Hermans livsbane som én af sin generations ypperste pianister 
og en international anerkendt komponist var grundlagt. Ligeledes 
var den katalysator for et fremtidigt familieliv med fire børn, der 
på hver deres område alle ville blive opslugt af musik.
 Aftenen sluttes af med en minikoncert på scenen, ja, selv ude i 
foyeren gelejdes publikum hjem af skønsang.
 ”Det sku´ vær´ så godt, og …” dét bliver det!

Medvirkende:
Thomas Peter Koppel, Jonathan Koppel, Lone Koppel, Marie 
Carmen Koppel, Benjamin Koppel, flere på vej …

Varighed: 
125 minutter inkl. pause
plus 20 minutter i foyeren.
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Thy Kammermusikfestival
Musikken er baseret på nye idéer omkring kollektiv 
musikalsk skabelse, og den er inspireret af melodier, som 
er indsendt af folk i Thy, og som er sat overfor musikalske 
segmenter fra de sidste 8 århundreder. 

En blanding af renæssance, barok, klassisk, folke- og 
lyrisk ny musik med meloditemaer og udført af et 
internationalt instrumentalt ensemble.

Tirsdag den 23. august kl. 19.30 Ansgarskirken Torsdag den 25. august   Musikværket



Børneteater
Morsø Teaterkreds køber hvert år børneteater for 
Morsø Kommune.
 Alle skolebørn på Mors tilbydes hvert år en 
forestilling, som bliver valgt af børneteaterudvalget, 
ud fra alle de mange fantastiske forestillinger, de 
danske børneteatre tilbyder.
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FÆLLESKALENDER 2022-2023

A U G U S T
Talentelevernes afgangsforestilling
Søndag d. 7. + onsdag d. 10. - fredag d. 12 kl. 19:30
Lørdag d. 13. kl. 14:00 Limfjordsteatret

S E P T E M B E R
”FARVEL- en sanselig kirkegårdsvandring” WunschMachine
Onsdag d. 7. kl. 19.30 Limfjordsteatret  
”TANDFEEN”, familieforestilling Teater Patrasket
Lørdag d. 10. kl. 14.00 Limfjordsteatret
Halfdanskerne  
Søndag d. 11. kl. 14.00  Musikværket
”BEBOER” Don Gnu
Tirsdag d. 20. kl. 19.30 og Onsdag d. 21. kl. 11.00 Limfjordsteatret
Koncert Randers Kommerorkester
Søndag d. 25. kl. 19.30 Musikværket
”LIVETS SMÅ MIRAKLER”  co.prod. af Paolo Nani Teater og 
Tirsdag d. 27. kl. 19.30 Limfjordsteatret
Blinkende lygter Teater 2 og Nørregadeteatret 
Fredag d. 30.  Morsø Teater

O K T O B E R
”FØR VI FORSVINDER” Teater V
Tirsdag d. 4. kl. 19.30, Onsdag d. 5. kl. 11.00 Limfjordsteatret 
”ROD” co.prod. af Anika Barkan og Troels Jacob Jensen og
Torsdag d. 6. kl. 19.30 og Fredag d. 7. kl. 11.00 Limfjordsteatret
Sigurd Barrett om naturvidenskab Louise Schouw 
Lørdag d. 22. kl. 16.00 Morsø Teater

N O V E M B E R
Offside Hils din mor
Tirsdag d. 8. kl. 19.30 Morsø Teater 
Sommer i Tyrol Folketeatret
Mandag d. 14. kl. 19.30 Morsø Teater
”DET AFHÆNGER AF ØRERNE” Årets juleforestilling af 
Onsdag d. 23, Fredag d. 25. kl. 19.30 Limfjordsteatret
Lørdag d. 26. kl. 14.00
Koncert Trio Vitruvi
Torsdag d. 24. kl. 19.30 Musikværket

D E C E M B E R
”DET AFHÆNGER AF ØRERNE” Årets juleforestilling af 
Torsdag d. 1. og Fredag d. 2. kl. 19.30. Limfjordsteatret
Lørd. d. 3. kl. 14.00, Torsd. d. 8., Fred. 9. kl. 19.30, Lørd. d. 10. kl. 14.00
Jazzkoncert Christina von Bülow
Fredag d. 2. kl. 19.30 Musikværket
Julekoncert Zenobia 
Tirsdag d. 13. kl. 19.30 Ansgarskirken 

MORSø TEATERKREDS

øNSKER GLÆDEL IG  JUL

OG GODT NYTåR
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Svalevej 44 . 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 51 97 83 65

mors@morsoeteaterkreds.dk
www.morsoeteaterkreds.dk

Limfjordsvej 95
Nykøbing Mors

Limfjordsvej 97 . 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 71 05 15

post@limfjordsteatret.dk
www.limfjordsteatret.dk

J A N U A R
”FORVANDLING” Småbørnsforestilling af
Lørdag d. 7. kl. 9.30 + kl. 11.00 Limfjordsteatret
Nytårskoncert Aalborg Symfoniorkester
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Morsø Teater
”SYRÈN HAWAII UNDULAT”  Kolding Egnsteater
Fredag d. 13. kl. 19.30, Lørdag d. 14. kl. 11.00  Limfjordsteatret
Eksmænd Folketeatret
Tirsdag d. 17. kl. 19.30 Morsø Teater

F E B R U A R
To tosser på tur Teater Birch
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 Morsø Teater
”ARGUMENTER IMOD KVINDER” BaggårdTeatret 
Fredag d. 3. kl. 19.30 og Lørdag d. 4. kl. 11 Limfjordsteatret
”PAPKAS” Børneforestilling af teater Hvid Støj
Søndag d. 12. kl. 14.00 Limfjordsteatret
Robin Hood Folketeatret
Lørdag den 18. kl. 16.00 Morsø Teater
Pianoman’en - 50 år med Billy Joel MusicalDanmark
Onsdag d. 22. kl. 19.30 Morsø Teater
”TIL UNGDOMMEN”  Teater V. 
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Limfjordsteatret

M A R T S
Koncert Ensemble Midtvest
Onsdag d. 8. kl. 19.30 Musikværket
”NOGET OM ANTIHELTE”  af Limfjordsteatret
Onsdag d. 8. kl. 19.30 Limfjordsteatret
Roaring Twenties Dansk Dansesteater
Fredag d. 10. kl. 19.30 Morsø Teater
Snedronningen oplæsning ved Susse Wold Søren Kyed Production
Torsdag d. 16. kl. 19.30 Musikværket
”BLOD SVIGT OG TÅRER” Bådteatret
Fredag d. 17. kl. 19.30, Lørdag d. 18. kl. 11.00 Limfjordsteatret
Fra et hjem med klaver Operettekompagniet
Onsdag d. 29. kl. 19.30 Morsø Teater

A P R I L
”JEG SI’R DET BARE” Ny forestilling af Limfjordsteatret
Onsdag d. 26., Torsdag d. 27. kl. 19.30 Limfjordsteatret      
Fredag d. 28. kl. 11.00

M A J
”DAMEKROP” Aaben Dans
Mandag d. 8. kl. 19.30 og Tirsdag d. 9. kl. 11.00 Limfjordsteatret             
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MORSØ TEATERKREDS
Svalevej 44, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 51 97 83 65 / 20 21 79 64
mors@morsoeteaterkreds.dk
www.morsoeteaterkreds.dk

Bliv ven med Morsø Teaterkreds 
og bliv opdateret om forestillingerne. 

BESTYRELSE
Jørgen Bruun Christensen, formand
Aage Ravn, næstformand og sekretær 
Bente Andersen, kasserer
Margit Bennedsgaard.
Karin Møller Jensen, formand 
for Børneteaterudvalget
Musikudvalget:
Jørgen Bruun Christensen og Aage Ravn

GENERALFORSAMLING
Søndag 11. september kl. 16.00 i 
Musikværket efter koncerten med 
Halfdanskerne, der begynder kl 14.00.

STOR ANRETNING
I forbindelse med nytårskoncerten den 
12. januar serverer Sallingsund Færgekro 
en stor anretning fra kl. 17.30 til 18.30.
Prisen er kun 175 kr. og anretningen 
skal bestilles direkte ved Sallingsund 
Færgekro senest mandag den 6. januar. 
Telefon 97 72 00 88.

SPILLESTEDER
MORSØ TEATER
Limfjordsvej 95

MUSIKVÆRKET
Gasværksvej 60

ANSGARSKIRKEN
Ansgarvej 17,  Ø. Jølby
 
LIMFJORDSTEATRET
Limfjordsvej 97

SponSoRER:

BDo

Jyske Bank

Kunststof-Kemi A/S

Malte Haaning-plastic A/S

Morsø Folkeblads Ugeavis 
Det nordjyske Mediehus

Morsø Gymnasium

prebens Vinhandel

Thisted Bryghus

Typographic

Tømmergaarden A/S

Der forefindes handicapparkering og -toiletter.
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