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Frederikssund Teater 

 

Forestillinger i efteråret 2021 
 

Onsdag d. 29. september kl.19 i Parkteatret 

Småt Brændbart 
Krogsgaard Production 
 

Søndag den 3. oktober kl.16 i Gymnasiet 

Valkyriens Kamp - om Thit Jensen 
Teatergrad 

 

Onsdag den 3. november kl.19 på Elværket 
Det begynder at blive koldt om fødderne 
TEATRET 
 

 Torsdag den 25. november kl.19 på Elværket 

Testosteron og Tøsedrenge 
Andre Andersen 
 

Forestillinger i foråret 2022 
 

Torsdag den 20. januar kl.19 i Parkteatret 

Mænd i mindre doser 
Det joensenske Teaterselskab 
 

Lørdag den 5. februar kl.16 på Elværket 

Hjælp vi er gift! 
Det skumle Pladeselskab 
 

Torsdag den 10. marts kl.19 i Parkteatret 

Viva las Vegas! 
Randers Teater 

 

Søndag den 3. april kl.16 i Gymnasiet 

Dracula—en kisteglad grinebider 
Figaros 
 

EKSTRAFORESTILLING 
Lørdag den 11. december kl.16 på Elværket 
Jul med OperetteKompagniet 
Julemusik og alt godt fra operettens verden 

Abonnementsalg: 
   

www.billetten.dk  
 

eller 
 

https://frederikssundtf 

.billetten.dk 

Tlf. :  7020 2096  
  

Abonnementssalg  
slutter den 31. juli 2021 
  
Derefter løssalg via 
Billetten eller ved indgangen 
en halv time før forestillingen. 
  

Bestyrelsen: 
Formand 
Grethe Olsen 
formand@ 
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Næstformand: 
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Kasserer: 
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Hans Kromann 
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Anne Marie Ludvigsen   
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Lars Jeppesen 
Frederikssund 
 

Bagside: Fl. Aabech  
 

Layout: L.&K.Moselund 
   
Tryk: Proventus Grafisk 
 
Rev.6 

Generalforsamling 
mandag den 13. september kl. 19 

på Elværket 
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Velkommen tilbage kære publikum,  

og også til de nye …  
 
Vi er her stadig, og er fulde af optimisme og ”gå på mod”- så lad os tage hul 
på 2021 – 2022 med godt humør.  

I Frederikssund Teaterforenings bestyrelse er vi glade for den store og 
vedholdende opbakning, som vores publikum viser os. Snart er vi alle 
parate til at genoptage teaterglæden, og mødet med den lokale kultur, er 
jeg sikker på!  

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at hele den Corona-tørke, som vi alle 
har været en del af, lige skal lægges bag os. Men mon ikke, at vi kommer 
stærke, og stærkt tilbage, og igen kan mødes, dog med de restriktioner, 
som vil være nødvendige til den tid?  

Den måde, vi plejer at vælge forestillinger på, var ændret, og det foregik 
denne gang via nettet, og vi sad klinede til skærmen, i et par dage, for 
derefter at grave os ned i de muligheder, som vi her hos os kan finde plads 
til; og indenfor de turneperioder, som de enkelte teatre/producenter kan 
tilbyde.  

Så, nu er programmet klar, og I kan se frem til et godt, seriøst, festligt, 
musikalsk og professionelt repertoire, hvor vi både bliver underholdt og 
berørte.  

De tre af forestillingerne vises i ParkTeatret, to af dem på Gymnasiet og de 
sidste fire på Elværket. Vi glæder os over det gode samarbejde. Læs mere 
inde i programmet.  

Vi modtager tilskud fra både Frederikssund Kommune og Slots- og 
Kulturstyrelsen, hvilket vi er taknemmelige for. Også til vores annoncører 
skal lyde stor tak. Disse tilskud bidrager til, at vi har nogenlunde rimelige 
priser. 

Vi ser frem til, at vi forhåbentlig kan gennemføre alle forestillinger, og vi 
takker jer alle for, at I holdt ud i sidste sæson på trods af de benspænd, 
som bremsede os ind imellem. Mon ikke, at vi snart kan se frem til at 
mødes, og se stærkt teater og til at vores verden igen er mere forudsigelig!  

På glædeligt teatergensyn fra os alle i bestyrelsen . 

Grethe Olsen, formand  
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JULEKONCERT- uden for abonnement 

ELVÆRKET                Lørdag den 11. december 2021 kl.16 

 

Jul med OperetteKompagniet 
 
Thomas Peter Koppel melder ud: ”Operetten må aldrig undervurderes. 
Den kræver en særlig stilfornemmelse, en elegance og masser af positiv 
energi. For slet ikke at nævne en solid cast og musikere, der er villige til at 
rive lidt i strengene. OperetteKompagniet indfrier til fulde dette. 

Repertoiret indeholder udover julemusik alt godt fra operettens verden, 
enkelte festlige titler fra andre genrer kan også snige sig ind i programmet. 
OperetteKompagniet er tenor Thomas Peter Koppel og pianist Carol Conrad 
- og de medbringer denne aften yderligere to smægtende unge sangere fra 
ensemblet. 

OperetteKompagniets målsætning er at udbrede den skønne trefjerdedels-
takt herhjemme - at slå et slag for en teaterform, der i en lang periode har 
ligget i klemme mellem operaens boom og musicalens indtog. De vil gerne 
være budbringerne for, hvad denne folkelige kunstart med alle de 
vidunderlige og genkendelige melodier betyder - og har betydet i 
generationer - i dens videre færd for overlevelse!  

OperetteKompagniet har produceret forestillinger fra det store wieneriske 
arkiv og lagde i anledning af 100-års-jubilæet for kompositionens første-
opførelse ud med Kálmáns Csárdás-fyrstinden på Hofteatret i 2015. Siden 
fulgte Lehárs evigt-populære Den Glade Enke, som nåede at besøge 23 
danske byer, inden turen kom til operetternes operette, J. Strauss den II´s 
Flagermusen, der spillede for fulde huse i hvert hjørne af riget.” 
 
Medvirkende:  

Thomas Peter Koppel, tenor 
Carol Conrad, pianist  
samt yderligere to unge sangere fra 
ensemblet 

 
Varighed:  

2 x 40 minutter plus pause 
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 PARKTEATRET     Onsdag den 29. september 2021 kl.19 

 

Småt Brændbart 
 

En 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 begge 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?  

I Småt Brændbart gennemlever de begge livet fra start til midt. Fra de 
allerførste barndomsminder, hvor de første målstreger blev tegnet - med 
kridt i skolegården - til teenageårene, hvor livslysten kunne måles på richter-
skalaen, 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. 

Forestillingen er fyldt med nyskrevne sange, der finder både komikken og 
alvoren frem i emner som dobbelt-moral, ytringsfrihed, religion, racisme, 
familieproblemer, veganisme, Ikea og ikke mindst farjokes. 
 

Medvirkende:  
Vicki Berlin og Rasmus Krogsgaard  
 

Tekst, musik og iscenesættelse:  
Berlin og Krogsgaard  
 

Foto: Per Arnesen  
 

Varighed: 125 minutter inkl, 
pause   
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GYMNASIET   Søndag den 3. oktober 2021 kl.16 

 

Valkyriens Kamp  
- ny dansk musikforestilling om Thit Jensen 
 

Med VALKYRIENS KAMP inviterer Det Flydende Teater dig med ind i Thit 
Jensens stridbare verden. Nationalt og internationalt bliver hun kvinde-
kampens ”superstjerne” med sine foredrag og tanker omkring ”frivilligt 
moderskab” og prævention, i en tid hvor man hverken havde sprog eller 
begreber for dette.  

Hun bliver den mest læste forfatter i sin samtid, udgiver over 45 bøger, stifter 
”Foreningen for Frivilligt Moderskab” og ”Foreningen for Sexuel Oplysning”.  
 

Thit er fra alle sider enten elsket eller hadet for den samfundsomvæltning 
der, med Thit, endelig har fundet sit karismatiske, kompromisløse og 
naturlige samlingspunkt.  
 

Privat og følelsesmæssigt kæmper Thit sine helt egne kampe. Den 
stædige kamp for at bevise sit værd som kvinde og overgå sin  
nobelprisvindende storebror og litterære geni Johannes V. Jensen. 
 
Medvirkende: Ene Øster Høyer, Malin Rømer Brolin Tani, Søren Bang 
Jensen, Christine Worre Kann og Marie Louise von Bülow 
 

Kreativ producent Christine Worre Kann  
 

Instruktør: Pelle Nordhøj Kann 
 

Komponist: Marie Louise von Bülow 
 

Dramatiker: Julie Petrine Glargaard 
 
Varighed:  85 minutter  
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ELVÆRKET             Onsdag den 3. november 2021 kl.19 

 

Det begynder at blive koldt om fødderne  
- monolog af og med Hans Rønne 
 
-  

HAN er en mand, der gennem hele sit lange liv har været tilsmilet af forsy-
net. Ud over et par aldersbetingede småskavanker, føler han sig stadig 
rimeligt rask og rørig, hvorfor han ikke tidligere har skænket livets afslut-
ning mange tanker. 
 

Men inden for det seneste år er tre af hans jævnaldrende nære venner døde. 
Disse triste begivenheder, sammenholdt med det faktum at tidsskriftet 
ÆldreSagen er begyndt at dumpe ind gennem hans brevsprække, har bevir-
ket, at han føler et stigende behov for at forholde sig til den kendsgerning, at 
også han skal dø inden for en overskuelig fremtid. Det er gået op for ham, at 
han befinder sig i sit livs efterår....... for det begynder at blive koldt om 
fødderne. 
 

Hans Rønne er enestående, mens HAN vågner til bevidsthed om sin egen 
dødelighed. Står alene med charme og nærvær, og vi gribes om hjertet af 
hans monolog. Det er stærkt og bevægende, at vi oplever de tre (afdøde) 
personer gennem hovedkarakterens skildring af og refleksioner over deres 
livssyn.  
 

Hans Rønne er en gudsbenådet forfatter og fortæller, og han holder vores 
øjne og ører spidse i samtlige 70 minutter. Han blænder af med nøje afstemt 
galgenhumor, der får os til at grine 
højt og længe, selvom der ikke er 
meget at grine ad.   
 

Medvirkende: Hans Rønne 
 

Instruktør: Lars Knutzon 
 

Foto: Per Pedersen 
 
Varighed:  70 min. 
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 ELVÆRKET     Torsdag den 25. november 2021 kl.19  

 

Testosteron og Tøsedrenge 
- stammedans, hanekamp og indre monologer 
 
 
To hanner i det samme rum. En dør uden nøgle og en køjeseng. Gang på 
gang puster de sig op overfor hinanden i kampen om at være alfahannen. 
Det er stammedans, muskler og pral. De er hanløver, der viser tænder. 
  
De er påfuglehanner, der spreder fjerene. De er mænd, der hørmer for at 
gemme – og glemme - sig selv bag den barske facade. Men når den ene sover, 
puster den anden ud og giver slip på maven. Alene med spejlet bliver de 
stille og melankolske. De har levet et liv, der har givet sår og skrammer, 
husker dengang at smerte forsvandt med et plaster på såret. 
 
Sådan er det ikke længere. Forestillingen er et underholdende kalejdoskop af 
ydre hanekampe og indre monologer.  

 
 
 
 
 
 

Medvirkende:  
André Andersen og 
Martin Ammundsen 

 

Dramatiker og forfatter:  
André Andersen og  
Martin Ammundsen 
 

Instruktør: Basse Dam 
 
Foto: Torben Sørensen  
 
 
Varighed:  
60 min. uden pause 
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 TEGN ET ABONNEMENT, DER GIVER ADGANG 
TIL ALLE SÆSONENS OTTE FORESTILLINGER 
  

Et abonnement, der koster kr. 1.100,00 inkl. medlemskort for hele sæsonen, 
gælder til otte forestillinger. Der udbydes maksimalt 120 abonnementer, da 
der er begrænset plads på spillestederne. Abonnementet skal købes senest 
den 31. juli 2021.  
 

Årets juleforestilling er Julekoncerten med OperetteKompagniet    
(se mere side 4), og den kan bestilles sammen med det normale      
abonnement til en særpris på kr. 225,00.  
 

Billetter til ledige pladser kan købes via ”www.billetten.dk” eller ved indgan-
gen en halv time før forestillingen for kr. 200,00. 
 
  

Pris pr. abonnement (spar 500 kr.): 
Medlemskort      kr.    300,00 

8 forestillinger à kr.100,00                              kr.    800,00  

I alt (uden julekoncerten)    kr.  1.100,00 

 

På næste side findes en tilmeldingsblanket, som kan afleveres ved 
sidste forestilling den 20. april, eller sendes til kasserer Erik Poul-
sen, Kirkestræde 9, 3600 Frederikssund, senest 31. juli 2021 

Abonnement kan ligeledes købes på www.billetten.dk eller på:  
https://frederikssundtf.billetten.dk 
 

Efter 31. juli kan der kun købes billetter til de enkelte forestillinger. 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i program eller rollebesætnin-
ger. Oplysninger herom vil fremgå af hjemmesiden, hvis Frederikssund Tea-
ter har modtaget informationen inden spilledagen. 
 

Privatlivspolitik 
25. maj 2018 trådte EU's nye databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder ret-
ningslinjer for, hvordan organisationer må behandle personlige data. 
 

Grundlæggende behandler vi kun persondata til bestemte formål og kun data der er relevante 
for vor virksomhed. 
 

Vi opbevarer ikke selv data, men samarbejder med ”Billetten”, som alene registrerer på navn/
adresse samt mail og telefon. Det er kun oplysninger om abonnenter og løssalgskøbere, som har 
købt billetter i teaterforeningen, som opbevares i op til tre år. 
 

Billetpriserne er reducerede takket være Frederikssund Teaters  
samarbejde med Slots– og Kulturstyrelsen og Frederikssund Kommune. 
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Frederikssund Teater   
(bedes udfyldt med blokbogstaver) 
 

Navn:      ______________________________________________  Antal abbonem.  
 
Adresse:  ______________________________________________ Tlf.:  ___________________                
  
Postnr.:   __________ e-mail:  ____________________________________________________ 
 
By:          ________________________________  NB: Abonnement registreres på e-mail  
 
 

Abonnementet giver adgang til følgende forestillinger: 

  
Onsdag d. 29. september 2021 kl.19 i Parkteatret 

Småt Brændbart 
 

Søndag den 3. oktober 2021 kl.16 i Gymnasiet 

Valkyriens Kamp - om Thit Jensen 
 

Onsdag den 3. november 2021 kl.19 på Elværket 

Det begynder at blive koldt om fødderne 
 

 Torsdag den 25. november 2021 kl.19 på Elværket 

Testosteron og Tøsedrenge 
 

Torsdag den 20. januar 2022 kl.19 i Parkteatret 

Mænd i mindre doser 
 

Lørdag den 5. februar 2022 kl.16 på Elværket 

Hjælp vi er gift! 
 

Torsdag den 10. marts 2022 kl.19 i Parkteatret 

Viva las Vegas 
 

Søndag den 3. april 2022 kl.16 i Gymnasiet 

Dracula—en kisteglad grinebider 
 

 Ekstraforestillingen (sæt X hvis den skal med) 
 

JULEKONCERT med OperetteKompagniet 
Lørdag den 11. december kl.16 på Elværket 
 

Uden for abonnement, billetpris kr. 225,00 
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PARKTEATRET            Torsdag den 20. januar 2022 kl.19 

 

Mænd i mindre doser 
 

Et stykke med forkærlighed for ”skæverter” – Eller bare mænd som vi 
kender dem: elskelige, pokkers kloge, og ulideligt tæer-krummende. På 
humoristisk vis præsenteres publikum for en række mænd, der ukueligt 
tumler med livets snubleture og tager pulsen på dagens Danmark.  
 

Eva smider Adam ud af paradiset, fordi han ”ved et uheld” har plejet 
omgang med en ged!  Med sig får Adam en flyttekasse, som viser sig at 
indeholde en stor del af de mandetyper, han kan vælge at blive, eller skifte 
imellem at være. Stykket er en tour de force i ukuelige og elskelige mænd, 
som til sidst gør, at Eva overgiver sig og beder Adam om igen at flytte 
tilbage til paradiset. 
 

Undervejs i stykket møder man forsvars-, undvigelses-, flugt- og 
overlevelsesinstruktøren, gommen uden brud, elskeren, der ikke er en 
ordentlig mand, manden, der har mistet sin bedste ven, den enlige 
testosteronbombe-mand, den nybagte far og mange flere. 
 

”Mænd i mindre doser” er historien om, at kvinden kan smide manden ud af 
paradiset, men ikke uden at der kommer til at mangle noget, nemlig en at 
holde af, holde ud og holde om. Hvor klodset, komisk og kærligheds 
hungrende manden end er, så er han værd at samle på!  
 

Af og med:  
Kristian Holm Joensen 
 

Iscenesættelse:  
Frede Guldbrandsen 
 

Musik:  
Lasse Lyngbo og Søren 
Jensen 
 

Varighed:  
70 minutter uden pause 
 

Producent:  
Louise Schouw Teater 
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 ELVÆRKET                         Lørdag den 5. februar 2022 kl.16 

 

Hjælp vi er gift! 
 
Parforholdet på komedie 
En urkomisk forestilling og satire over det “moderne parforhold” og ikke 
mindst selvhjælps-bølgen og samlivseksperterne, der står klar til at hjælpe, 
når det går galt. 
 

De to parterapeuter Anne-Lene og Torben Lydiksen (gift på 32. år) turnerer 
landet rundt med deres foredrag: “Hjælp, vi er gift!”. 
 

Et foredrag med finurlige kønsbetragtninger, morsomme sange og 
illustrative scener, der kommenterer parforhold/ægteskab og tilbyder gode 
råd og kontant vejledning til, hvordan man kommer videre, såfremt samlivet 
er gået lidt i stå. 
 

Ægteparret ser sig selv som eksperter på alle tænkelige områder, og de har 
en klar ramme for, hvordan aftenen skal forløbe. Anne-Lene og Torben er 
desværre løbet ind i problemer forud for dagens optræden. Problemer, der 
udvikler sig i løbet af forestillingen. Bilen er brudt sammen, de forkerte 
kufferter er medbragt, den voksne datter ringer og vil låne penge, den ene 
mistænker den anden for at ha’ en affære m.m.  
 

Som aftenen skrider frem stiger stressniveauet på scenen og “samlivs-
eksperterne” har mere end svært ved at leve op til de fine ord, når deres eget 
forhold knager i fugerne. Alle forsøg på at skjule uenighederne for publikum 
falder til jorden i takt med at skeletterne vælter ud af (ægte)skabet. 
 

Stærkt underholdende 
… og lige lovlig ærligt! 
 
Medvirkende: 
Trine Gadeberg  og Jan Svarrer  

Manus/instruktion:  
Vase og Fuglsang,  
Gadeberg og Svarrer 
 

Foto: Thomas Knoob 
 
Varighed: 2 x 45 minutter  
 
Producent:  
Det Skumle Pladeselskab  
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PARKTEATRET                  Torsdag den 10. marts 2022 kl.19 

 

Viva las Vegas 
 
Et lille pladeselskab i provinsen, Las Vegas Records, er i krise. Banken truer 
med at trække stikket, og den Elvis-glade, men konfliktsky pladeselskabs-
direktør HP er trængt op i en krog. Hvis han ikke snart kan skaffe nogle 
penge, bliver han nødt til at fyre sine eneste ansatte, den rapkæftede 
bogholder Tina og den nørdede lydtekniker Henning. Og det har han ikke 
nemt ved at få sagt. Men med uventet hjælp fra fortiden og lidt 
opfindsomhed er der måske en vej ud. 
 

VIVA LAS VEGAS er en komisk sing-along-forestilling i to akter om at 
overvinde modgangen. Om troen, håbet og kærligheden. Og ikke mindst med 
massevis af Elvissange. 
 

Nomineret til Årets Reumert 2020 i kategorien Årets musikteater og 
musical: 
 
 
 
 

Medvirkende:  
Lone Rødbroe,  
Kim Leprevost,  
Daniel Bevensee 
 

Kapelmester:  
Thomas Pakula 
 

Dramatiker:  
Jan Svarrer i samarbejde 
med Vase & Fuglsang 

 

Instruktør:  

Joy-Maria Frederiksen  
 

Foto: Søren Pagter  
 

 

 

Varighed: 120 min inkl. 
pause  

“Man skal helt sikkert se “Viva Las Vegas”, 

hvis man ønsker at se en gennemmusikalsk 

forestilling, hvor man forlader teateret i godt 

humør og med en smule latterkrampe. Her er 

en god historie kombineret med masser af vel-

lydende musik“  
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GYMNASIET                         Søndag den 3. april  2022 kl.16 

 

Dracula — en kisteglad grinebider 
 

Tag på en rejse til det mørke og dystre Transsylvanien i teater- og opera-
kompagniet Figaros og Den Ny Operas usædvanligt frie gendigtning af 
Bram Stokers klassiske Dracula. 

Vi banker gravrusten af gravrøsten, og Figaros hold af vampyrjægere dra-
ger med den unge sagfører Jonathan Harker til Grev Draculas slot i de 
Transsylvanske bjerge. Her er Harker rejst til, trods advarsler fra lokalbe-
folkningen, for at 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. 

Vi garanterer, i vanlig Figaros s�l, en overflod af komik, musik og gys ... og 

masser af hvidløg. 

 

 

 

Instruktion og medvirkende: 
Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, 
Kristian Jensen og Allan Dahl  
Hansen  
 
Manuskript:  
Kjærulff, Dueholm og Jensen 
meget frit efter Bram Stoker 
 
Varighed: 
120 minutter inkl. pause 
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Askelundsvej 2 

3600 Frederikssund 

Telefon:47 31 22 75 

info@revisor-jeppesen.dk 
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Teater - for børn, 
unge og familier  
Scenekunst, hvad enten det 
er dans, dukketeater eller en 
helt ny form for teater, er 
livgivende for alle aldre.  

 
 
 
 
 
 
 
Læs mere på hjemmesiden: 
www.frederikssund-borneteater.dk 
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