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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 46. sæson.  
I sæson 2012 – 13 tilbyder vi i Haslev Teaterforening 4 forestillinger. 
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 forestilinger 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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”Romeo og Julie” 
 

Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 20. 
 
Af William Shakespeare. – Skrevet 1594. 
 

- Den største kærlighedshistorie nogensinde. En kærlighed så stærk, at den tør 
alt. 

Romeo er en ”Montague” og Julie en ”Capulet”. De to slægter ligger i voldsom strid 
med hinanden og vil aldrig tillade Romeo og Julies kærlighed. 
Julie er lovet væk til en ung adelsmand ved navn Paris. Munken Lorenzo giver Julie 
en flaske med sovemedicin, så hun kan falde i en dødlignende søvn i 42 timer, blive 
bisat og så hentes af Romeo, således at de kan flygte sammen. 
Det er en farlig plan, og farlige planer har det med at gå galt…. 
 
Instruktion: Jens August Wille. 
I hovedrollerne som Romeo og Julie ses Anders Juul og Neel Rønholt. 
Øvrige medvirkende: Ditte Gråbøl, Henrik Birch, Julie Carlsen, Søren Hauch-
Fausbøll,  Peder Holm Johansen, Mikkel Boe Følsgaard, Thomas Jacob Clausen, 
Jon Lange,  Nikolaj Bjørn-Andersen og Peter Pilegaard. 
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”Små grå løgne” 
 

Onsdag d. 7. november 2012 kl. 20. 
 
Lystspil af Simon Brett.  
 
Urpremiere i England 2009. 
Vi møder et engelsk ægtepar i pensionsalderen – det såkaldte ”grå guld”. Vi får et 
lunt og meget morsomt indblik i en tilfældig dag i deres liv, hvor rutinerne efter 40 
års tilløb har fundet et helt fast mønster. Ægteskabelige vaner – og uvaner – afløser 
hinanden i en række velkendte situationer, fulde af opsparet irritation og kærlig 
overbærenhed. Men dagen afslører, at parret alligevel ikke ved alt om hinanden. 
Forestillingen stiller spørgsmålet: ”Hvor meget er det overhovedet godt at lade 
hinanden vide, hvis ægteskabet skal fungere?” Måske kan ”Små grå løgne” være 
svaret. 
 
Medvirkende: Birthe Neumann og Kurt Ravn. 
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Musicalen 
 ”Jeg elsker dig” 

 
Mandag d. 11. marts 2013 kl. 20. 

 

Af Joe DePietro og Jimmy Roberts. 
 

- Et musikalsk bud på det moderne parforhold. 
”Jeg elsker dig” er en musical, der med glimt i øjet beskriver forhold og relationer 
gennem et menneskes liv. 
- Alt hvad du nogensinde har villet vide om dating, romantik, ægteskab, mænd, 
koner, elskere og svigerforældre – men ikke har turdet spørge om. 
De fire skuespillere tager os med gennem sandheder og myter om kærlighed og 
romantik. De er unge som gamle, selvoptagede og charmerende  
- men først og fremmest morsomme og musikalske. 
 
Instruktion: Geir Sveaass. 
Medvirkende: Louise Mieritz, Christiane Gjellerup Koch, Henrik Koefoed  
og Henrik Lykkegaard. 
3-mands orkester på scenen. 
 
 
 
 

 
 

 6

 

”Skaf mig en tenor” 
 

Onsdag d. 3. april 2013 kl. 20. 
 

Farce af Ken Ludwig. 
 
Der skal skaffes en tenor til et lille operakompagni i Cleveland. Operadirektøren og 
bestyrelsesforkvinden har virkelig begået et scoop, for de har engageret den 
verdenskendte tenor, Tito Merelli – kaldet ”Il Stupendo” til at synge hovedpartiet i 
Verdis ”Othello”. 
Men Tito (Henrik Boland) og Maria (Pernille Schrøder) ankommer flere timer for 
sent. 
Efter en overdådig frokost kan Tito ikke gå på scenen og falder om på sofaen. 
Operadirektøren får den lyse idé at ansætte den sangglade Max udstyret med 
krølhårsparyk og sort sværte i ansigtet. Han redder aftenen; men så vågner den rigtige 
tenor op til dåd… 
Handlingen er en farce, når den er allerbedst. Den foregår over stok og sten med et 
fyrværkeri af replikker og i et forrygende tempo. 
 
Instruktion: Peter Schrøder. 
Medvirkende: Asger Reher, Kristian Boland, Mads Knarreborg, Pernille 
Schrøder, Lisbeth Kjærulff, Susanne Heinrich, Margit Watt-Boolsen  
og Robin Haslund Buch. 
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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 , Britta Christensen, 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. 
 
Hertil kommer et mindre beløb til dækning af porto m.v. Kontonr.:  
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 2012.  
Reg. nr. 0575   Kontonr. 5750033180 
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. - Bedst efter kl. 18. 
…………………………………………………………Klip…………………………………….. 
 

TILMELDINGSBLANKET/Sæson 2012-2013. 
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 2012/13.  

 
Navn(e)…………………………………………………….………………… 
 
Tlf.nr.………………… 
 
Adresse…………………………   Postnr. og by…………………………………. 
 
Antal abonnementer……… (skriv antal)  
 
Ønskes:  A - parket ….. eller tribune…..  
 

B - ……… 
(sæt x) – man kan også ønske en bestemt plads. 

Bindende underskrift:……………………………………………….. 
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Vi ses i Haslev Teaterforening! 
Det er nærliggende. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porto. 
 
 
 

 
 

Birgit Andersen 
Sydskrænten 76 

4690 Haslev. 
 

 
 

 


