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Velkommen til en ny sæson i Haslev Teaterforening. 

 
Det er nærliggende at gå i teatret i Haslev! 

 
Haslev Teaterforening begynder sin 47. sæson.  
I sæson 2013 – 14 tilbyder vi i Haslev Teaterforening 5 forestillinger. 

- De fire forestillinger er aftenforestillinger, mens den femte ”Ronja 
Røverdatter” spilles søndag eftermiddag som familieforestilling. 

 
Det er med stor glæde, at bestyrelsen tilbyder disse meget forskellige 
forestillinger. Vi håber, at vi kan fylde teatersalen i Haslev til sidste plads!  

Alle forestillinger opføres i Sofiendalskolens teatersal. 
 
Det er en god ide at udfylde den vedlagte kupon og sende den hurtigt til  
Birgit Andersen.  
Hjemmeside: www.haslevteaterforening.dk 

- Her kan man se programmet mm. 
 

Vi ønsker alle en rigtig god fornøjelse og på gensyn i  
Haslev Teaterforening! 

 
Jens Thøsing Andersen 

Formand for bestyrelsen. 
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”Her i vores bus…” 
 

Mandag d. 21. oktober 2013 kl. 20. 
 
En cabaret på 4 hjul. En bus fyldt med skuespillere, musikere og sangere, der 
fremfører en kavalkade af tekster og sange med scenen i centrum og en turnebus som 
ramme. Der danses, spilles og synges i – og omkring bussen, selv på taget, bag rattet 
og i bagagerummet. Vi møder Hamlet, Musen fra ”Mød mig på Cassiopeia”, stjerner 
fra ”Fame” mm.  – Så ”pige træd varsomt”, man ved aldrig, hvad der sker, når bussen 
kører! 
 
Folketeatret. Instruktion: Geir Sveaass. 
Musik og tekster af Kai Normann Andersen, Ludvig Holberg m.fl.  
Medvirkende: Birthe Kjær, Steen Springborg, Lisbeth Gajhede,  
Christiane Gjellerup Koch, Josephine Nørring, Peter Oliver Hansen,  
Jens Gotthelf, Jacob Weble, Donald Andersen. 
3-mandsorkester på scenen. 
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”Javel, hr. minister” 
 

Tirsdag d. 26. november 2013 kl. 20. 
 

En højst nutidig politisk-satirisk komedie. 
Jacob Morrild og Flemming Jensen spiller hhv. den intellektuelt kølige 
departementschef og den joviale, knapt så intellektuelle statsminister.  
De øvrige repræsenterer ministeriets embedsværk samt en ambassadør fra en olierig 
republik. 
Vi skal med dem på en weekend på Marienborg, igennem en højst nutidig 
demokratisk krise, hvor de alle sidder i klemme mellem konferencer, bestyrelser, EU-
forbehold mm. 
 
Folketeatret. Instruktion: Morten Hovman. 
Af Antony Jay og Jonathan Lynn. 
Medvirkende: Flemming Jensen, Jacob Morrild, Gordon Kennedy,  
Maibritt Saerens, Karsten Jansfort. 
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 ”Verdens lykkeligste folk” 
 

Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 20. 
 

På lokalradiostationen sender man nyheder til verdens lykkeligste folk. Det har man 
gjort, så længe nogen kan huske. Den trygge hverdag forandres, da man rammes af 
den værst tænkelige nyhed fra borgmester Karen Margrethe Topdahl – radiostationen 
skal nedlægges. De 4 medarbejdere sætter alt ind på at redde deres arbejdsplads; men 
liv, venskab og samarbejde sættes på en alvorlig prøve. Hvordan kan man insistere på 
at være lykkelig, når ulykkerne hagler ned over en? 
 
Folketeatret. Instruktion: Geir Sveaass. 
Af Lærke Sanderhof. 
Medvirkende: Petrine Agger, Henrik Birch, Jakob Lohmann,  
Kristian Holm Joensen, Vibeke Hastrup. 
 

 
 

 

 6

”Den Stundesløse” 
 

Mandag d. 19. maj 2014 kl. 20. 
 
Henrik Koefoed gør stor ståhej for ingenting, når han i rollen som Vielgeschrei 
bilder sig ind at have så forfærdeligt travlt, mens han i virkeligheden ingenting 
har at bestille. Konstant forjaget løber han fra det ene til det andet uden mål 
eller formål. Kvinderne i hans husholdning får kærligheden i klemme. 
Husholdersken Magdelone er giftesyg, datteren Leonora må ikke få sin 
elskede. Tjenestepigen Pernilles opfindsomhed kender ingen grænser, hun 
udnytter Vielgeschreis svagheder, så han helt mister overblik og fodfæste. 
 
Folketeatret. Instruktion: Kim Bjarke. 
Af Ludvig Holberg. 
Medvirkende: Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil, Sofia Nolsøe, Sonja 
Oppenhagen, Nikolaj Bjørn-Andersen, Tom Jensen, Henrik Weel, Ole Thestrup,  
Søren Hauch-Fausbøll, Esben Dalgaard Andersen. 
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„Ronja Røverdatter“ 
Søndag d. 23. marts kl. 15. - Familieforestilling. 

Ekstraforestilling!! Billetter bestilles særskilt!! Særlige priser. 
En uvejrsnat fødes to børn i to rivaliserende røverbander: pigen Ronja hos Mattisrøverne 
og drengen Birk hos Borkarøverne. Ronja har svært ved at finde sig tilpas i røverlivet. Hun 
søger ud i skoven, hvor hun lærer at begå sig blandt rumpenisser, heksefugle, grådværge 
og andre under- og overjordiske væsner.  
Det er i skoven, at Ronja møder Birk – fjendesøn og nabo – og Ronjas bedste ven.  
De beslutter sig for at vende ryggen til røverlivet og forsøge at standse fjendskabet mellem 
de voksne. Det bliver hverken nemt eller ufarligt! 
 

Folketeatret. Instruktion: Moqi Simon Trolin. 
Af Astrid Lindgren. Musik og sangtekster af Sebastian. 
Medvirkende: Lise Koefoed, Simon Stenspil, Kristian Boland, Julie Carlsen, 
Michael Hasselflug, Signe Skov, Peder Holm Johansen, Asbjørn Krogh Nissen. 

 
----------------------------------------------------------klip-------------------- 

TILMELDINGSBLANKET/Sæson 2013-2014. 
Udfyld denne blanket med BLOKBOGSTAVER! Læg den i en konvolut og send den 
til Birgit Andersen, Sydskrænten 76, 4690 Haslev! Husk brevporto! 
  

Som abonnent deltager man i alle 4 forestillinger i sæson 2013/14. 
Navn(e)…………………………………………………….………………… 
Tlf.nr.………………… 
Adresse…………………………   Postnr. og by…………………………………. 
Antal abonnementer…. (skriv antal) – man kan ønske en bestemt plads. 
Ønskes:  A - parket ….. eller tribune….. Evt. nr…….. 

B - ………     (sæt x)                    Evt. nr……. 
Ronja Røverdatter: Voksne……    Børn…… 

 
Bindende underskrift:………………………………………………. 
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Priser og praktiske oplysninger 

Abonnement tegnes ved at indsende vedlagte blanket (husk porto) til  
Birgit Andersen, Sydskrænten 76, 4690 Haslev. 

Hjemmeside: www.haslevteaterforening.dk 

Bestyrelse: 
Jens Thøsing Andersen, formand, Hans Krarup, næstformand, Mona Heide Petersen, Karen Kold,  
Ib Munk, Kjeld Nielsen, Tove Simonsen.  
 

Vi gør opmærksom på, at et abonnement er bindende for alle 4 forestillinger i 
sæsonen.  
Billetpris: Abonnement Ungdom  Løssalg 
 
A-pladser:    240 kr.  215 kr.  290 kr. 
B-pladser:    210 kr.  185 kr.  260 kr. 
Ronja Røverdatter:      Voksne:  75 kr.     Børn:   50 kr. (børn u. 12 år) 
Hertil kommer et mindre beløb til dækning af porto mm. 
Abonnementsgebyret, dvs. det beløb, der betales for at blive abonnent, er kr. 25  
pro persona.  
For tidligere abonnenter er sidste frist for indbetaling af abonnementsgebyr den 1. 
maj 2013.  
Man må gerne ønske en plads - fx sin gamle plads. 
I øvrigt kan løssalgsbilletter købes hos Haslev Bøger & Papir, Vestergade 2. Tlf: 56 
31 21 20. 
Henvendelse kan også ske til vores forretningsfører  

Birgit Andersen, Sydskrænten 76, tlf. 56 31 55 95. 
Vi ses i Haslev Teaterforening! 

 
………………………………………………………………………Klip…………….. 

 
 
 

 

Porto 
 

 
 

Birgit Andersen 
Sydskrænten 76 

4690 Haslev 


