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Vejen Teaterforening 

 
Troldesalens  

Teater- og Kulturforum 

Kære teatergæst Sæson 2020-2021 
 
Tak til alle de teatergæster, der har sørget for, at vi er kommet godt fra start med 
Vejen Teaterforening. Vi glæder os til at byde rigtig mange velkommen til en ny 
sæson med spændende forestillinger. Ovenpå de sidste måneder har vi brug for 
at komme ud og opleve noget. 
 
Vejen Teaterforening er hele Vejen Kommunes Teaterforening, hvor 
forestillinger primært bliver spillet i Troldesalen, Jacob Gades Alle 1, Vejen. Her er 
der muligheder for at opleve professionelle turné-teater-forestillinger. 
 
Der kan bestilles billetter på www.ticketmaster.dk hos Vejen Idrætscenter i 
receptionen eller ved at sende/aflevere vedhæftede bestillingskupon. 
 
Man kan blive medlem af teaterforeningen ved at købe 3 forestillinger for en 
samlet pris på 550 kr. + gebyr. Dette giver også mulighed for at købe de øvrige 
forestillinger med rabat. Der kan også købes billetter i løssalg, og der kan opnås 
specielle priser for unge under 25 år. 
 
Før forestillingerne vil Sportshotellet tilbyde spisning, hvor der er mulighed for at 
hygge sig, inden forestillingen starter. Til familieforestillingerne ”Dyrene i 
Hakkebakkeskoven” og ”Sigurd fortæller om de græske guder” vil Sportshotellet 
tilbyde en børnevenlig menu, der kan nydes af både børn og voksne. Spisning kan 
tilkøbes, når der bestilles billetter. 
 
Er I en uddannelsesinstitution, et firma, en personaleforening eller en klub, der 
gerne vil købe flere billetter, er dette også muligt på tlf. 22500591 eller på mail 
teater@vejenteaterforening.dk. 
 
Vi tager naturligvis de nødvendige hensyn til situationen omkring Corona, både i 
salen og i restauranten. 
 
Rigtig god teatersæson til alle! 
På bestyrelsens vegne 
Grethe Brinch Knudsen, formand 

Bestyrelsen 
 

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: 
Grethe Brinch Knudsen 
Tlf. 2250 0591 
grethebk@vejen-net.dk 
 

Finn Heiredal 
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Finn@Heiredal.com 
 

Anne Marie Hansen 
Tlf. 3049 1085 
gronvangen8@hotmail.com 

Lone Busk Schmidt 
Tlf: 30 62 58 17 
LoneBuskVejen@gmail.com 
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Poul Henning Thomsen 
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phtsus@gmail.com 
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Billetpriser:  
 

  

Dyrene i Hakke-

bakkeskoven 

Med i sidste års 

program Let it rock Livet er en gåde Mødre Blinkende lygter Eks-mænd Sigurd fortæller 

Dato  

26.5.2020 

kl. 18 

25.8.2020 

kl. 19.30 

27.9.2020 

kl. 19.30 

2.11.2020 

kl. 19.30 

21.2.2021 

kl. 19.30 

5.4.2021 

kl. 19.30 

24.4.2021 

kl. 14.00 

PRISTYPER:              

Abonnement - 3 

forestillinger 

Ikke med i 

abonnement 

 

 550 kr. frit valg til 3 forestillinger    

Ikke med i 

abonnement 

Løssalg  200 kr. 300 kr. 200 kr. 250 kr. 250 kr. 250 kr. 200 kr. 

Abonnement  

ud over 3 forestillinger 150 kr. 

225 kr. 

150 kr. 175 kr. 175 kr. 175 kr. 150 kr. 

Studerende  150 kr. 225 kr. 150 kr. 175 kr. 175 kr. 175 kr. 150 kr. 

Grupper > 10 stk. 1.500 kr. 2.500 kr. 1.500 kr. 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr. 1.500 kr. 

Familiebillet  

(2 Voksne + 2 Børn) 550 kr. 

        
550 kr. 

 
Er I en uddannelsesinstitution, et firma, en personaleforening eller en klub, der gerne vil købe flere billetter, er dette også 
muligt på tlf. 22500591. 
 

Bliv Sponsor – og køb billetter med fordele 
 
Vi har brug for hjælp fra erhvervslivet, så derfor er der mulighed for at tegne følgende sponsorpakker (kontakt Grethe Brinch 
Knudsen, tlf. 22500591 eller mail teater@vejenteaterforening.dk): 
 

GULD 30 valgfri billetter, omtale/annoncering på foreningens hjemmeside, i dagblade og på flyers samt gratis drinks i pausen 7.500 kr.  

SØLV 20 valgfri billetter, omtale/annoncering på foreningens hjemmeside og i dagblade samt gratis drinks i pause 5.000 kr. 

BRONZE 10 valgfri billetter, omtale/annoncering på foreningens hjemmeside og i dagblade 3.000 kr.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  
 
Har I ikke mulighed for at bestille over nettet, kan der bestilles på nedenstående skema, der afleveres/sendes til Grethe Brinch 
Knudsen, Øster Alle 12, 6600 Vejen eller på mail: Teater@vejenteaterforening.dk. 
 

For at tegne abonnement og få rabat skal der købes mindst 3 forestillinger. 

Pris 550 kr. for 3 forestillinger inkl. medlemskab. Se øvrige priser i skemaet. 

Antal 

  Voksen Ung 

Dyrene i Hakkebakkeskoven Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 18.00   

Let it rock – en hyldest til The Beatles Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.30   

Livet er en gåde – Storm P Søndag den 27. september 2020 kl. 19.30   

Mødre Mandag den 2. november 2020 kl. 19.30   

Blinkende lygter Søndag den 21. februar kl. 19.30   

Eks-mænd Mandag den 5. april 2021 kl. 19.30   

Sigurd fortæller om de græske guder 
Ikke med i abonnementsordning 

Lørdag den 24. april 2021 kl. 14.00   

 
Alle forestillinger spilles i Troldesalen, Jakob Gades Alle 1, 6600 Vejen 
 
Navn: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Mail: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tlf.nr. for aftale omkring betaling og aflevering af billetter: _________________________________________ 
 
Husk: Spisning på Sportshotellet kan tilkøbes, når der bestilles billetter - eller købes hos Vejen Idrætscenter.  
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Dyrene i Hakkebakkeskoven 
 
Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 18.00 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, Vejen 
 
Familieforestillingen der samler generationer fra 5 år.  
 
Medvirkende: Maria la Cour, Mikkel Reenberg, Rune Antonio Bro, Linda Elvira 
Magnussen, Margit Watt-Boolsen, Asbjørn Agger 
 
Forestillingen støttes af Kulturelt Samråd, Vejen Kommune 

 

Let it rock – en hyldest til The Beatles 
Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.30 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, 6600 Vejen 
 
Oplev og syng med på de største rocknumre fra både Beatles tiden og højdepunkter fra de fire 
Beatlers solokarrierer, når MusicalDanmark besøger Vejen. 
 
I foråret 2020 er det 50 år siden at The Beatles udgav deres sidste og mest rockede album, Let It 
Be. Jubilæumskoncerten LET IT ROCK bliver en forrygende hyldest med over 40 uimodståelige 
evergreens og klassiske Beatles hits fra dengang, hvor verdens mest populære gruppe gik i 
opløsning og blev til fire storslåede solo kunstnere. 
 
Så glæd jer til en stor aften, hvor guitarpedalen bliver trykket i bund men hvor der også er plads til 
latter, glæde og måske en tåre på kinden, når LET IT ROCK tager på en storslået tur ned ad 
Memory Lane 
 
Medvirkende: 9 professionelle skuespillere og musikere, bl.a. Jonas Rasmussen. 
 

 
 

 
 

 
 

 

I skovens dybe, stille ro 
Forestillingen spilles i samarbejde med Vejen Idrætscenter i forbindelse med Trekantsområdets 
Festuge. Forestillingen er ikke med i abonnementsordningen. Den spilles i Vejen Idrætscenter med 
efterfølgende mulighed for spørgsmål, debat og forfriskning. Spilles i efteråret. Dato ikke fastsat. 
 
Selvmord er stadig et stort tabu i vores samfund, selvom ca. 7 % af de 15-årige drenge og 18 % af de 
15-årige piger har tanker om selvmord. Det emne tager Teatret Fair Play op i den fantastiske forestilling 
I skovens dybe, stille ro. 
 
Medvirkende: Isa Marie Henningsen og Anna Roemer 
Manuskript og instruktion: Leiv Arne Kjøllmoen 
 

 

Livet er en gåde – løsningen står på bagsiden 
Søndag den 27. september 2020 kl. 19.30 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, Vejen 
 
Det lille teater – og operaselskab Figaros har med cabaretten ”Livet er en gåde – 
løsningen står på bagsiden” fået stor succes både hos publikum og anmeldere landet 
over. 
Figaros, som efterhånden har slået sit ry fast som hele landets leverandør af 
forestillinger, hvor comedy blandes med god musik, byder her på endnu en humoristisk, 
musikalsk, underfundig og eftertænksom aften i cabarettens og Storm P’s tegn.  
 
I samspil med pianisten Allan Dahl Hansen fører sanger og skuespiller Hans Dueholm 
publikum ind i Storm P’s forunderlige verden. Evergreens fra Storm P’s egen tid, som 
Carl Alstrups ”Manden på risten” og ”Åh Louise”, Richard Wagners ”Gralsfortælling” og 
Chaplins ”Smile” fletter sig ind i Storm Ps egne tekster, fluer og monologer, og fortæller 
historien om vores store humorist, tegner, maler m.m.  
 
Medvirkende: Hans Dueholm, Allan Dahl Hansen, som vi sidste oplevede i Elverhøj 
 

 

  

Mødre 
Mandag 2. november 2020 kl. 19.30 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, Vejen 
 
En forestilling for mødre med deres partner, veninder og deres egne mødre og mødregrupper 
uden babyer. En forestilling, der kan give alle mænd en bedre forståelse for Mødrene. 
 
“Mødre” er en forestilling der berører hvert et aspekt i livet efter at være blevet mor. Den tager 
fat i de mange facetter og spørgsmål, der uundgåeligt følger med forældreskabet. Det er både 
de store følelser og glæder, men i høj grad også morgenkvalme og ulvetime, søvnmangel og 
konkurrence om at være den bedste forældre. Det er en historie om fire kvinder, der mødes i en 
mødregruppe i deres livs første arrangerede venskab. Om hvad det vil sige at mødes på tværs 
af forskelligheder i en ny fase af livet. 
 
Forestillingen har spillet 2 sæsoner på Folketeatret for udsolgte huse. 
 
Medvirkende: Szhirley, Lykke Sand, Julie R. Ølgaard og Sara Møller Olsen. 
Idé og koncept: Lykke Sand. Instruktion: Christine Exner. 
 

 

 
En cabaret om Storm P 

 Jeg var en god mor - indtil jeg fik børn! 

Mødre er forfattet af Christina Sederqvist, 

forfatter Julia Lahme, blogger Mette Marie 

Lei Lange og dramatiker Anna Bro. 

 

 

Forestillingen er flyttet fra sidste 

sæson pga. Corona! 

Har man ikke billet, kan den 

indgå i abonnementsordningen 



 

Blinkende lygter 
Søndag den 21. februar 2021 kl. 19.30 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, Vejen 
 
Teaterversionen af ”Blinkende lygter” er sjov, overraskende, tankevækkende og skæv. 
Bemærk: Forestillingen anbefales ikke til køer. 
 
Her er den forrygende og skæve historie om den lille bande småkriminelle, Torkild, Peter, Arne 
og Stefan, som aldrig har haft et 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 indeholdende flere millioner af Færingens penge. Kufferten bliver deres 
billet væk fra det kriminelle miljø –ud i det mørke udkants-Danmark, og deres møde med de sære 
eksistenser, som lever der, i bandens forsøget på at passe ind. 
 
Medvirkende: Paw Henriksen, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen, 
Christina Bech, Kristian Boland og Frank Rubæk 
Iscenesættelse: Frank Rubæk 
Manuskript: Vivian Nielsen – baseret på Anders Thomas Jensens filmmanus 
Fotograf: NørregadeTeatret 
Producenter: NørregadeTeatret og Teater 2 
Spilletid: ca. 2 timer og 5 minutter inkl. pause 
 

 

 

 Eks-mænd 
Mandag den 5. april 2021 kl. 19.30 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 
1, Vejen 
 
Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning fortsætter Niels 
Ellegaard og Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb på Folketeatret. 
 
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. 
 

 

Sigurd fortæller om de græske guder 
Lørdag den 24. april 2021 kl. 14.00 i Troldesalen, Jakob Gades Allé 1, 
Vejen – fra 5 år 
 
Med musikere, dansere og skuespillere tager Sigurd børn, voksne og 
bedsteforældre på en eventyrlig rejse gennem de græske guders 
eventyrlige univers, og vi møder både Zeus, Odysseus, heksen Kirke, Mor 
Jord, Far Himmel, Poseidon – og ikke mindst Gud for Bøvl. 
 
Holdet bag ”Sigurds Danmarkshistorie” står klar med en ny 
familieforestilling. ”Sigurd fortæller om de græske guder”.”Sigurds skønne 
og entusiastiske energi gør ham ideel til værtsrollen!” skrev Jyllandsposten 
om denne forestilling, som høstede stående applaus 24 gange på Østre 
Gasværk Teater. 
 
Hvem var Zeus? Hvor stammer de olympiske lege fra? Og fandtes der 
engang uhyrer med syv hoveder? Oplev Sigurd Barretts teaterkoncert for 
hele familien om de græske guder.  
 
Farshad Kholgi og Anne Suppli har hovedrollerne, mens Sigurd Barrett er 
fortælleren, der tager publikum med til det gamle Grækenland, hvor vi 
møder Zeus og Hera, Apollon, Poseidon – og alle de andre. 
 
Kom med på en sjov og spændende rejse gennem et eventyrligt univers, 
som lærer os en masse om det gamle Grækenland – og om, hvem vi er i 
dag. 
 
Medvirkende:   Sigurd Barrett, fortæller og pianist 
 Anne Suppli, Mor Jord, Oraklet i Delfi, Heksen Kirke m.fl. 
 Farshad Kholghi, Zeus, Narcissus, Odysseus m.fl. 
 Eskild Dohn, guitar, bouzuki, saxofon og Gud for Bøvl 
 Mikkel Riber, bas og Apollon 
 Dansere fra Powerhouse 
Instruktion: Louise Schouw - Scenografi: Rikke Juellund  
Tekst og musik: Sigurd Barrett  
Varighed: Ca. 1 t 45 min inkl. pause 

 

 

 
Medvirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard 
Denne gang i en nyskrevet road comedy om afveje og 
omveje, sandheder og løgne. 
 
Dramatikere: René Vase og Jannik Fuglsang 
Instruktion: René Vase og Jannik Fuglsang 
Scenografi: Kirsten Brink - Dramaturgi: Ninette Mulvad 

 

Den nye teaterkoncert SIGURD FORTÆLLER OM 
DE GRÆSKE GUDER er baseret på Sigurd Barretts 
bestsellerbog af samme navn fra 2014. Med Sigurds 
iørefaldende musik, fremført af Sigurds liveorkester, 
store danseoptrin og rørende fortællinger er dette en 
forestilling for mange aldre.  
 

★★★★★ 

Scenekanten  
"Forestillingen emmer af en enorm energi og 
livsglæde, hvilket gør man ikke kan lade være med at 
blive revet med af stemningen."  

★★★★ 

Jyllandsposten 
"Sigurd leverer, de normalt lidt kringlede, fortællinger, 
i øjenhøjde med børnene; tilsat lidt fantasi og en god 
portion gakket humor, som går rent ind hos ungerne." 


