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Sæson 2017 - 2018
Generalforsamling Søndag den 24. september 2017
på Kulturhotellet i Rønde kl. 19:30
Brevet Paolo Nani Teater
Billetpris kr. 80,-. Gratis for medlemmer, men der skal bestilles billet.
En sprudlende komedieklassiker for lattermusklerne. Alene på scenen,
med rekvisitter der kan være i en kuffert, giver Paolo Nani liv til 15
scener, alle med samme tema, men i 15 forskellige versioner. Brevet
er et sprudlende studie i stilarter, opfindsomhed og timing. Den er fyldt
med detaljer og gags fra start til slut.

Torsdag den 26. oktober 2017 på Fuglsøcentret kl. 19:30
Hvem spiller ud Vendsyssel Teater

En bittersød komedie om to ældre mennesker, der møder hinanden på
et plejehjem. De udveksler tanker om deres fortid og deres familier, alt
imens de spiller kort. Men det, der skulle være en harmløs adspredelse,
udvikler sig efterhånden til et både komisk og grotesk drama.
Med Susanne Heinrich og Peter Schrøder.

Søndag den 3. december 2017 på Kulturhotellet kl. 16:00
Sne Andreas Boeskov

Nyt vidunderlig fortælleteater med musik af og med Vigga Bro, Birgit
Løkke og Ida Bach Jensen. Vigga ser tilbage på livet og griber de snefnug, der daler ned i tankemylderet - og skaber små magiske historier.
Tanker om alderdom blander sig med tanker om barndom.

Onsdag den 31. januar 2018 på Fuglsøcentret kl. 19:30
Bertolt Brechts Svendborg Digte Baggårdteatret

Bliver fred til krig, lige så naturligt som vinter bliver til forår? En digter
er flygtet fra brændende bøger, censur og forfølgelse og forsøger med
sine digte at sætte ord og billeder på den verden, han elsker og frygter.
Skuespillere: Jens Gotthelf og Leif Eric Young.
Musiker og komponist: Søren Huss.

Torsdag den 22. februar 2018 på Fuglsøcentret kl. 19:30
I fornuftens land Teatret Møllen/Vendsyssel Teater

I forestillingen, der bygger på Niels Hausgaards tekster og musikalske
univers, vækkes hans maleriske historier til live, og vi møder nogle af
hans kendte figurer på scenen, mens vi på perronen venter på toget til
”Fornuftens Land”.
Medvirkende: Hanne Lauersen, Klaus Andersen, Connie Tronbjerg,
Hans Holtegaard og Lone Rødbroe.

Torsdag den 15. marts 2018 på Fuglsøcentret kl. 19:30
Inden jeg fylder 67 Landsteatret

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig komik, tager os på en svimlende rundtur i universet for de kvinder, der står ved indgangen til deres
tredje alder. Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine erfaringer,
både som uerfaren annonce-skribent under ”Personlige” og om uopfyldte
ønsker om nærhed, ømhed og fællesskab – efter man er blevet usynlig
og gråhåret! Med Kirsten Lehfeldt, Stig Hoffmeyer, Troels ll Munk, mfl.

Billetsalg starter fredag den 21. april 2017 kl. 10:00

Medlemskab af Syddjurs Teaterforening kr. 100 pr. person. Giver rabat på billetprisen.
Løssalg pr. forestilling kr. 180. Billetsalg via www.syddjursteaterforening.dk

