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ODENSE
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KAN LIVET
KENDES

Særlige
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KØB BILLETTER I FORSALG
– BLIV STJERNEKUNDE OG FÅ RABAT
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SÆSON 21/22

Mulighed for at købe
billetter før alle andre

Anders Gjellerup
Koch

Som Stjernekunde får du mulighed for at sikre dig billetter før det
almindelige billetsalg går i gang og samtidig få 50 kr. i rabat på
alle dine billetter og modtager særlige tilbud i løbet af sæsonen.

KLUB/U

Kontakt Billetten mandag – fredag kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 66 12 00 52 eller odenseteater@billetten.dk

Teater ad libitum: Er du studerende eller mellem 15 og 24 år,
kan du købe et Klub / U årskort for 380 kr. og gå i teatret
alt det du vil i et helt år.
Læs mere på odenseteater.dk

STJERNEKUNDE

PREMIEREPAKKE

Køb billet til tre forestillinger og bliv Stjernekunde.
På den måde opnår du Stjernekundefordele og kan
købe billetter allerede fra mandag 3. maj kl. 10.00.

Oplev den magiske premierestemning med en premierepakke
Du køber en samlet pakke med premierebilletter til alle vores
4 premierer på Store Scene: Terror/is/me, Jul på Slottet,
Laser og pjalter og Vi bygger en vej samt til Romeo & Julie i
Kongens Have.

Køb billetter på odenseteater.dk

BILLETSALG
Forsalg fra 3. maj ved køb af minimum 3 forestillinger.
Det almindelige billetsalg begynder tirsdag 1. juni
2021 kl. 10.00.

BØRNE- OG UNGEPRISER
Børn og unge under 25 år får billetter til halv pris.

Pris 1.495 kr. (Normalpris 1.915 kr.) inkl. premieredrink.
Med en premierepake bliver du samtidig Stjernekunde.
Køb din premierepakke fra 3. maj kl. 10.00 på
odenseteater.dk

GRUPPER OG VIRKSOMHEDER
Hvis I er en gruppe på mere end 10 personer, der gerne
vil i teatret sammen, kan I få rabat på jeres billetter
ved at kontakte odenseteater@billetten.dk
Odense Teater hjælper jer gerne med at planlægge dit
arrangement. Kontakt arrangement@odenseteater.dk

Patrick A. Hansen
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BILLETTER

Simon Hilmoine*

Søren Pilmark

I sæsonen kan du i øvrigt møde:
Laura Vesti **
Katja Kvistgaard***
Hans Christian Schrøder
M.fl.

* 3. års studerende Den Danske Scenekunstskole – skuespiluddannelsen Odense
** 3. års studerende - Den Danske Scenekunstskole - musicaluddannelsen i Fredericia
*** 3. års studerende - Den Danske Scenekunstskole - skuespiluddannelsen København

Læs mere om skuespillere på www.odenseteater.dk

Køber du billetter til mindst tre forestillinger i sæsonen bliver du
Stjernekunde. Forsalget for Stjernekunder begynder mandag 3.
maj 2021 kl. 10.00.

SKUESPILLERE

STJERNEKUNDE

Rabat på
billetter

Alexander Mayah
Larsen

15. – 16. okt 2021

25. mar. 2022

AIDA 31
GREVEN AF LUXEMBOURG 31

GÆSTESPIL / CARL NIELSEN SALEN / ODENSE KONCERTHUS

ROTTER PÅ LOFTET 28
22. – 23. dec. 2021 SNEDRONNINGEN 28
29. – 30. dec. 2021 LATE NIGHT SHOW 29
6. jan. 2022 MÆND I MINDRE DOSER 29
14. jan. 2022 BREVET 30
17. jan. 2022 DE UROLIGE 30
20. – 21. dec. 2021

GÆSTESPIL / TEATERSALEN, ODEON

TILLØKKE OTTO 24
31. dec. 2021 ENSOMHEDENS GADE 24
14. – 15. mar. 2022 MADDIKER 25
17. mar. 2022 VIVA LAS VEGAS 25
18. mar. 2022 SINATRA 26
20. mar. 2022 DEN SIDSTE TURIST I EUROPA 26
21. – 22. mar. 2022 FRK. JULIE 27
24. – 26. mar. 2022 DEN EVIGE ILD 27
8. okt. 2021

GÆSTESPIL / STORE SCENE, ODENSE TEATER

12. maj – 2. jun. 2022

3. – 29. mar. 2022

22. sep. – 16. dec. 2021

17. mar. – 11. apr. 2022

4. nov. – 1. dec. 2021

21. maj – 15. jun. 2022

5. – 28. maj 2022

2. sep. – 20. okt. 2021

Teaterkunstens opgave er at
overraske, give ny energi og
nye perspektiver – spejle
vores liv, så vi ser os selv og
verden i et nyt lys. Det har
været en rettesnor for
planlægningen af hele den
nye sæson. Vi står klar med
spejlet. Hvad ser du?

3. feb. – 10. mar. 2022

Jeg har store drømme og
vilde ambitioner for Odense
Teater. Jeg vil rykke teatret
endnu tættere på dig, gøre
det nemt for nye at møde
magien, og jeg vil teste nye
formater og ideer af, så vi
hele tiden udvikler teatret.
Du kan allerede se det på
teatrets nye visuelle udtryk,
og du vil forhåbentligt også
kunne se det på forestillingerne, og de nye typer
arrangementer, vi byder på i
den kommende sæson.

Jeg lover, at jeg ikke
glemmer teatrets stærke
rødder og traditioner. Jeg vil
sætte en ære i at værne om
det velkendte, samtidig med
at vi udfordrer, udvikler og
eksperimenterer. I den nye
sæson finder du derfor nye
formater, elskede klassikere,
udfordrende værker – og en
ægte sommeroplevelse i
Kongens Have.

11. nov. – 28. dec. 2021

Det er med stor ærefrygt og
en enorm forventningsglæde, at jeg nu kan præsentere
den nye sæson på Odense
Teater – min første som
teaterdirektør.

11. sep. – 1. okt. 2021

Vi har været igennem et år
med afsavn, afmagt og
afstand. Nu er det igen på
tide at være sammen om de
kunstneriske oplevelser, og
vi er mere end klar til at byde
indenfor.

TEATERKUNSTENS
OPGAVE ER AT
OVERRASKE, GIVE
NY ENERGI OG NYE
PERSPEKTIVER
– SPEJLE VORES
LIV, SÅ VI SER OS
SELV OG VERDEN I
ET NYT LYS.

STORE SCENE, ODENSE TEATER

NYE
SPEJLINGER

TERROR/IS/ME
04/05
STORE SCENE, ODENSE TEATER
JUL PÅ SLOTTET
06/07
STORE SCENE, ODENSE TEATER
LASER OG PJALTER
08/09
STORE SCENE, ODENSE TEATER
VI BYGGER EN VEJ
10/11
UDENDØRS SCENE, ODENSE TEATER
ROMEO & JULIE
12/13
TEATERSALEN, ODEON
BUSTERS VERDEN
14/15
TEATERSALEN, ODEON
16/17
EN FOLKEFJENDE
TEATERSALEN, ODEON
ELEKTRA
18/19
VÆRKSTEDET, ODENSE TEATER
STORMFULDE HØJDER
20/21
VÆRKSTEDET, ODENSE TEATER
MARIA
22
VÆRKSTEDET, ODENSE TEATER
AFGANGSFORESTILLING
23

OVERBLIK 21/22

ODENSE TEATER

/

SPILLEPERIODE

PRISER

11. september – 1. oktober 2021
Mandag – fredag kl. 19.30
Lørdag kl. 16.00

Fra 80 kr. til 345 kr.

”Vi er i krig, men vi ved ikke hvem, vi er i
krig imod”
- tidligere CIA-direktør, James Woolsey
Kan du huske 11. september? De fleste
husker præcist, hvor de var, og hvad de
lavede, da de så tvillingetårnene i New
York styrte i grus i 2001. På 20 års
afstand kan vi se alle de konsekvenser,
terrorangrebet fik - også langt ud over
USA’s grænser. Det angreb ændrede
ikke blot USA’s historie, men hele
verdenshistorien.
Terrorismen spreder stadig sin frygt og
er overalt. Den inficerer os alle. Den er
med i alt lige fra samtalerne ved vores
spiseborde til byplanlægning og
regeringers beslutninger og internationale alliancer. Men hvad er egentlig
terrorens væsen?
Hvordan bevarer vi vores menneskelighed i en verden, hvor det der er terror
for nogen, er frihedskamp for andre?
Terror/is/me udstiller og undersøger
alle vores fordomme og al vores frygt i
en strøm af virkelige beretninger fra den
skæbnesvangre dag. Som et terrorrekviem sætter forestillingen gang i
vores sanser og følelser med musik, lyd,
ord og krop.
Den prisbelønnede iscenesætter Sargun
Oshana står bag forestillingen sammen
med forfatter og podcastskaber Sigurd
Hartkorn Plaetner, der har indfanget og
nedfældet historien ud fra øjenvidneberetninger og interviews med danske
og internationale nøglepersoner.
Forestillingens fortættede lydkulisse
leveres af vokalensemblet IKI.

Medvirkende

ANDERS GJELLERUP KOCH / LOUISE DAVIDSEN
/ MIKKEL BAY MORTENSEN / NICOLAI JANDORF / HANNE HEDELUND /
LILA NOBEL / HAESAM JAKIR

Vokalensemble

ANNA MOSE (KAPELMESTER) / JOHANNA SULKUNEN /
KAMILLA MATHIASEN / RANDI PONTOPPIDAN / GURO TVEITNES

Iscenesættelse og koncept / SARGUN OSHANA
Scenografi og kostumer / KARIN GILLE
Dokumentarist / SIGURD HARTKORN PLAETNER
Musik / VOKALENSEMBLET IKI

04/05

NYSKREVET FORESTILLING
OM 20-ÅRET FOR TERROR
HANDLINGERNE 11. SEPTEMBER

TERROR
/IS/
ME

STORE SCENE

STORE SCENE
ODENSE TEATER

/

SPILLEPERIODE

PRISER

11. november – 28. december 2021
11. nov. – 3. dec.: Hverdage. kl. 17.30, lør. kl. 16, søn. kl. 12
7. – 21. dec.: Hverdage kl. 19, lør. kl. 16, søn. kl. 12
Ons. 22. dec. - tir. 28. dec.: kl. 12

Fra 100 kr. til 405 kr.

- Det’ sørme, det’ sandt, december, synger
slotsnisserne Magnum, Trisse og deres søn, Fimpe,
mens de spreder juleglæde på slottet med den
skønne prinsesse Miamaja. Men julen er truet i det
lille kongerige.
Kongen har tabt krigen mod nabolandet Montania og
skal inden juleaften betale krigserstatning. En
erstatning, som langt overstiger, hvad det lille land
kan magte, for skatkammeret er gabende tomt. Nu
er gode råd ikke bare dyre, men aldeles ubetalelige.
Kongen iværksætter alle mulige og umulige
krumspring for at skaffe de mange penge. Han
forsøger blandt andet at få slottets troldmand,
Astralius, til at fremstille guldet selv. Men lige lidt
hjælper det.
Da Montanias sendebud kommer med et ganske
særligt tilbud til prinsesse Miamaja fra prinsen af
Montania, er det pludselig ikke bare landets og
prinsessens hjerte, men selve julen, som kommer i
farezonen. Nisserne - med spilopmageren Fimpe i
spidsen - er ude af sig selv. For hvad er vel vigtigere i
hele verden end julen?

Medvirkende

ANDERS GJELLERUP KOCH / NATALÍ VALLESPIR SAND / NADIA JASMIN NIELSEN
/ MIKKEL BAY MORTENSEN / ANDERS SKOV MADSEN / CLAUS RIIS ØSTERGAARD /
LOUISE DAVIDSEN / EMIL VEBER RASMUSSEN / KLAUS T. SØNDERGAARD
/ NICOLAI JANDORF / LAURA VESTI ** / HANS CHRISTIAN SCHRØDER

JUL PÅ
SLOTTET
DRAMATISERET AF MARTIN MIEHE-RENARD MED
MUSIK AF BODIL HEISTER

Præsenteres i samarbejde med DR

06/07

Dramatisering og iscenesættelse / MARTIN MIEHE-RENARD
Scenografi og kostumer / BENJAMIN LA COUR
Musik / BODIL HEISTER
Kapelmester / KELD HAANING IBSEN

NY JULEFORESTILLING
FOR HELE FAMILIEN
EFTER DR’S POPULÆRE
TV-JULEKALENDER

Instruktør Martin Miehe-Renard var en af bagmændene til TV-julekalenderen Jul på Slottet, og nu
skaber han en spritny teaterversion på Odense
Teater. Glæd dig til et herligt gensyn med denne
dejlige julehistorie og ikke mindst til et genhør med
Bodil Heisters skønne musik.

STORE SCENE

LASER
OG

ODENSE TEATER

/

SPILLEPERIODE

PRISER

3. februar – 10. marts 2022

Fra 95 kr. til 395 kr.

Musikforestillingen Laser og pjalter
tager os med til de brølende 1920’ere.
Her trives dobbeltmoral, korruption og
griskhed, og ingen er for fine til at fifle
lidt for at holde hjulene i gang.
I Laser og pjalter kæmper høj som lav
for at overleve, koste hvad det vil. Har
kærligheden og menneskeligheden en
chance, når samfundet er blevet
følelseskoldt, og alle snyder alle?
Mestertyven og kvindebedåreren
Macheath hærger med sin bande af
tyve, prostituerede og hælere. Da
Macheath i hemmelighed gifter sig med
den smukke Polly Peachum, lægger han
sig ud med Pollys forældre. Forældrene
kontrollerer en af Londons største
tiggerringe og benytter deres kontakter
til at trække i trådene langt ind i
magtens korridorer. I bedste mafiastil
sørger de for, at Macheath bliver
anholdt og dømt til hængning. Men
måske har Macheath en sidste trumf i
ærmet?

AF BERTOLT
BRECHT OG
ELISABETH
HAUPTMANN

PJALTER

Bertolt Brechts og Kurt Weills udødelige
Laser og pjalter eller Tiggeroperaen,
som den også hedder, byder på nogle af
komponisten Kurt Weills mest berømte
sange som Mac the Knife og Sørøver
Jennys sang.

KØB TRE FORESTILLINGER
OG BLIV STJERNEKUNDE

Rabat på
billetter

Mulighed for at
købe billetter
før andre

Særlige
tilbud

Medvirkende

NICOLAI JANDORF / ANDERS GJELLERUP KOCH / HANNE HEDELUND
/ CECILIE GERBERG / CLAUS RIIS ØSTERGAARD / NIELS SKOVGAARD ANDERSEN /
FRANK THIEL / MALENE MELSEN / LOUISE DAVIDSEN / CARLA VIOLA THURØE*
/ LUDVIG BROSTRUP* / NICOLAI DUCKERT PERRILD* /
KATJA KVISTGAARD *** / M.FL.

Iscenesættelse / MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN
Scenografi og kostumer / KATRINE GJERDING
Kapelmester / ANDERS ORTMAN
Nordiska ApS - København

08/09

ÅRETS MUSICAL - OM LUDERE OG
LOMMETYVE I EN BARSK UNDERVERDEN

MED MUSIK AF
KURT WEILL

STORE SCENE
ODENSE TEATER

/

SPILLEPERIODE

PRISER

5. – 28. maj 2022

Fra 80 kr. til 345 kr.

Medvirkende

KLAUS T. SØNDERGAARD / CECILIE GERBERG / NIELS SKOVGAARD ANDERSEN
/ CLAUS RIIS ØSTERGAARD / MIKKEL BAY MORTENSEN / LOUISE DAVIDSEN /
FREJA KLINT SANDBERG

Nyskrevet komedie om Odenses vanvittige historie
- Vi bygger en vej! Det er genialt, tænker byråd,
industrimagnater og borgere i Odense i slutningen af
1960’erne. I en rus af fremtidsoptimisme bliver huse
væltet, og den nye vej skærer sig gennem Odense
som en slange. Folket vil køre i egne biler, så væk
med sporvogne og ind med bulldozerne. Alle ved, at
en firesporet vej lige gennem bymidten er den helt
rigtige måde at fremtidssikre Odense på.

AF HEINRICH CHRISTENSEN

Ikke flere køer og ikke flere problemer med trafikken
mellem by og industri. Odense skal ikke stå tilbage
for de amerikanske byer. En storby bliver født.
Oplev en underholdende komedie om byen Odense og
en vej, som nu er lukket. En dejlig historie om,
hvordan vi mennesker gang på gang forsøger at
kigge ind i fremtiden og forudsige, hvad der vil ske.
Med større eller mindre held.

VI BYGGER
EN VEJ
10 /11

Instruktør og dramatiker / HEINRICH CHRISTENSEN
Scenografi og kostumer / LISBETH BURIAN

OPLEV EN UNDERHOLDENDE
KOMEDIE OM BYEN ODENSE
OG EN VEJ, SOM NU ER
LUKKET

Vi bygger en vej er en ny komedie af dramatiker
Heinrich Christensen frit efter den virkelige historie
om Thomas B. Thriges gade.

UDENDØRS TEATER

ROMEO
&

KONGENS HAVE

/

PRISER

21. maj - 15. juni 2022

Fra 130 kr. til 300 kr.

I Veronas varme sommer sniger den
unge Romeo sig med til fest hos familien
Capulet. Han møder Julie Capulet, og
det slår straks gnister imellem dem.
Men Romeos familie har en gammel
konflikt med familien Capulet. Og Julie
er i risiko for at blive forlovet med en
anden. Så Romeo og Julie beslutter sig
for at gifte sig hurtigt og hemmeligt.
Når de først er gift, kan deres familier
ikke forbyde deres kærlighed.
Mens kærligheden vokser mellem
Romeo og Julie, vokser vreden mellem
deres familier. Romeo forsøger at holde
sig fri af konflikten, men da Julies
fætter dræber Romeos bedste ven, går
det galt. Romeo hævner sin ven i raseri.
Nu må han skjule sig, og Julie arrangerer en desperat flugtplan for dem begge.
Romeo og Julie risikerer livet for deres
kærlighed.

EN SMUK SOMMERAFTEN I
KONGENS HAVE I SELSKAB MED
SHAKESPEARES STØRSTE
KÆRLIGHEDSTRAGEDIE

Shakespeares udødelige mesterværk
er en af verdenshistoriens mest
berømte historier. Nu kan den ses i
Kongens Have i en helt ny version
bearbejdet af Martin Lyngbo.

JULIE
PICNIC
Medvirkende

LEA BAASTRUP RØNNE / KRISTOFFER HELMUTH / NATALÍ VALLESPIR SAND
/ EMIL VEBER RASMUSSEN / NADIA JASMIN NIELSEN / NICOLAI JANDORF /
ANDERS GJELLERUP KOCH / LARS SIMONSEN / M.FL.

Iscenesættelse og bearbejdelse /
MARTIN LYNGBO
Scenografi og kostumer /
FREDERIKKE DALUM

Nyd en lækker picnic under åben himmel
i Kongens Have før forestillingen.
Læs mere på odenseteater.dk

12 /13

”EN STØRRE SORG I VERDEN
INGEN VED, END ROMEO OG
JULIES KÆRLIGHED.”

SPILLEPERIODE

ODEON

/

SPILLEPERIODE

PRISER

2. september - 20. oktober 2021
Hverdage: 2. - 3. sept. kl. 17.30,
27. sept. - 20. okt. kl. 19, lør. kl. 14.

Fra 150 kr. til 300 kr.

BUSTERS
VERDEN

Mine damer og herrer! Ærede publikum!
Nassede næsepillere og højtærede hundestejler.
Vi præsenterer verdens største tryllekunstner:
Buster Oregon Mortensen!
Buster er fræk, fuld af fantasi og gåpåmod.
Busters far er arbejdsløs, og indimellem drikker
han for meget. Men engang var han en stor
tryllekunstner, der gik under navnet den store
Osman, og han har lært Buster alle sine numre.
Buster har altid et trylletrick eller en plan i
ærmet, selvom de store drenge driller, eller han
kæmper med matematikken. Buster er sjov,
modig og han lader sig ikke slå ud af, at han er for
lille til både budcyklen og jobbet i ismejeriet.
Buster er ikke mindst en elskelig, men uheldig
helt, når han forsvarer sin lillesøster Ingeborg,
underholder den gamle Fru Larsen eller forelsker
sig i den smukke Joanna.
Bjarne Reuter er en af Danmarks største
børnebogsforfattere, og han har selv skrevet
denne teaterversion af Busters verden.

FAMILIEFORESTILLING
AF BJARNE REUTER

Iscenesættelse / KAMILLA BACH MORTENSEN
Scenografi og kostumer / NADIA NABIL

EN DEJLIG FORESTILLING
FOR HELE FAMILIEN

Medvirkende

EMIL VEBER RASMUSSEN / NATALÍ VALLESPIR SAND
/ CLAUS RIIS ØSTERGAARD / NADIA JASMIN NIELSEN /
ANDERS SKOV MADSEN / M.FL.

14 /15

TEATERSALEN

TEATERSALEN
ODEON

/

SPILLEPERIODE

PRISER

4. november - 1. december 2021

Fra 160 kr. til 320 kr.

EN FOLKEFJENDE

Et underholdende og aktuelt drama med
Søren Pilmark i front som lægen, der er
villig til at ofre alt for sandheden.

FOTO: BÜRO JANTZEN

ET UNDERHOLDENDE DRAMA
OM SANDHED OG MAGT

AF HENRIK IBSEN
COPRODUKTION MED NØRREBRO TEATER

Vi er i en lille provinsby. Lægen Tomas
Stockmann er for nylig blevet ansat ved
kurbadet, byens stolthed og vigtigste
indtægtskilde. Det viser sig imidlertid, at
flere gæster bliver syge efter et dyp i
badesøen. Tomas finder ud af, at vandet
er giftigt, men da han vil offentliggøre
sine opdagelser, får han hele byen på
nakken; myndighederne, indbyggerne, ja
selv sin egen søster, som sidder i byrådet.
Men Tomas giver sig ikke. Sandheden skal
frem; koste, hvad det vil.
Henrik Ibsens klassiker handler om noget
så nutidigt som demokratiets skyggeside,
mediernes magt og idealernes sammenstød med virkeligheden. Har flertallet
altid ret? Hvor meget vil vi ofre for
sandheden? Og hvor langt vil vi gå for
fællesskabets bedste, hvis det går ud
over os selv?
Oplev ni formidable skuespillere i en
moderne, underholdende og højaktuel
opsætning skabt i et samarbejde mellem
Nørrebro Teater og Odense Teater.

KØB TRE FORESTILLINGER
OG BLIV STJERNEKUNDE

Rabat på
billetter

Mulighed for at
købe billetter
før andre

Særlige
tilbud

Iscenesættelse og bearbejdelse / VIKTOR TJERNELD
Konceptuerende scenograf / FRANCISKA ZAHLE
Komponist / DANIEL FOGH
Realiserende scenograf / PETER SCHULTZ

16 /17

Medvirkende

SØREN PILMARK / MALENE MELSEN / NICOLAJ KOPERNIKUS /
PATRICK A. HANSEN / MARIANNE HØGSBRO
/ BENJAMIN KITTER / CAMILLA LAU /
GITHA LEHRMANN / FRANK THIEL

TEATERSALEN
ODEON

/

SPILLEPERIODE

PRISER

17. marts - 11. april 2022

Fra 140 kr. til 280 kr.

Medvirkende

JOSEPHINE PARK / LARS SIMONSEN / EMIL VEBER RASMUSSEN
NADIA JASMIN NIELSEN / NATALÍ VALLESPIR SAND / M.FL.

Kan hævnen have for høj en pris?
Hævnen har ulmet i Elektra, siden hendes far blev
myrdet. Han fik halsen skåret over, netop som
han var vendt sejrrig hjem efter mange års krig.
Det blodige mord blev ikke begået af fjendtlige
tropper eller røvere. Det var nemlig Elektras egen
mor og hendes elsker, der dræbte ham, og Elektra
har ikke været den samme siden.
Elektra nåede at redde sin lillebror Orestes fra
også at blive slået ihjel, og han blev sendt på flugt
langt væk fra sin familie. Sammen med sin
lillesøster lever Elektra imidlertid stadig midt i
den traumatiserede familie, og de to søstre
håndterer sorgen meget forskelligt: Lillesøsteren
underkaster sig den nye virkelighed, mens Elektra
bruger al sin energi på at vise sin foragt for
moren.

ELEKTRA
AF HUGO VON HOFMANNSTHAL EFTER
SOFOKLES’ KLASSISKE TRAGEDIE
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Iscenesættelse / CAMILLE SIELING LANGDAL
Scenografi og kostumer/ PETER SCHULTZ

KLASSISK HÆVNDRAMA OM ET OPGØR
MELLEM EN MOR OG HENDES DATTER

Hver dag bliver Elektras hævntørst større, og
under hendes heftige oprør lurer vanviddet.

Emily Brontës berømte kærlighedshistorie Stormfulde højder er fyldt med passion, vildskab, død og
hævn. Historien tager sin begyndelse i 1770’ernes

SERIETEATER
DEL 1 + 2 + 3

Nordengland. Her på Yorkshires hede på godset
Wuthering Heights og herregården The Grange bor
familierne Earnshaw og Linton. Den forældreløse og
fattige dreng Heathcliff adopteres ind i Earnshaw
familien, og det bliver skæbnesvangert for alle.
Venskabet mellem børnene Catherine og Heathcliff
udvikler sig til en umulig romance præget af
lidenskab, misforståelser og stærke følelser. Som
en vild flod skaber deres oprørske og ulykkelige
kærlighedshistorie dønninger langt ind i den næste
generation og helt ind i døden.

SERIETEATER
EFTER
EMILY BRONTËS ROMAN

STORMFULDE
HØJDER
20/21

Hvem siger, at serier skal opleves hjemme i sofaen?
Vi giver streamingtjenesterne kamp til stregen og
viser Emily Brontës verdensberømte og elskede
kærlighedsdrama som serieteater. I teatrets
intense rum udspiller historien sig lige foran dine
øjne. Fortællingen om den ulykkelige kærlighed
mellem de unge rebeller Catherine og Heathcliff
strækker sig over flere årtier. Som publikum kommer
du helt tæt på de unges passion og umulige valg.

Priser (Du køber en samlet
pakke med alle tre afsnit)
Fra 200 kr. til 400 kr.

ALEXANDER MAYAH LARSEN / CECILIE GERBERG
/ KRISTOFFER HELMUTH / LAURA SKJOLDBORG /
NIELS SKOVGAARD ANDERSEN // ISA MARIE HENNINGSEN
/ GERARD CAREY BIDSTRUP / LARS SIMONSEN

/

PRISER

Medvirkende

ODENSE TEATER

SPILLEPERIODE
22. september - 16. december 2021
1. afsnit 22. september – 12. oktober
2. afsnit 21. oktober – 9. november
3. afsnit 24. november – 16. december
Hverdage kl. 20, lør. kl. 15

Manuskript og iscenesættelse / VIBEKE WREDE
Scenografi / PETER DE NEERGAARD
Kostumer / LAURÉLINE GORMSEN DÉMONET

VÆRKSTEDET

VÆRKSTEDET
ODENSE TEATER

/

NY DRAMATIK OM
ENSOMHED OG
OVERLEVELSE
Maria er 18 år, gravid og single. Hun er
forladt af stort set hele sin familie og
har kun sin bedstemor tilbage. Hun
hader sit job i træningscentret, men
elsker at se dokumentarfilm om alt
mellem himmel og jord.

SPILLEPERIODE

PRISER

3. - 29. marts 2022
Hverdage kl. 20, lør. kl. 15

Fra 85 kr. til 170 kr.

MARIA

VÆRKSTEDET
ODENSE TEATER

/

OPLEV FREMTIDENS
TALENTER FØR ALLE
ANDRE

SPILLEPERIODE

PRISER

12. maj – 2. juni 2022
Hverdage kl. 20, lør. kl. 15

Fra 85 kr. til 170 kr.

Afgangseleverne står på spring for at tage hul på
deres liv som professionelle skuespillere. I afgangsforestillingen får de lov til at vise, hvad de kan, før
de forsvinder ud i verden. Tre års intenst uddannelsesforløb på én af Danmarks mest eftertragtede
kunstneriske uddannelser er forbi. De er klar!
Kom og oplev fremtidens stjerner tæt på.

AF SIMON STEPHENS

Selvom hun har alle odds imod sig,
kæmper hun sig gennem sit kaotiske liv i
sin jagt på en, som vil være med til
fødslen af hendes barn. Men ingen af
hendes nærmeste vil hjælpe, og Maria
oplever paradoksalt nok større
nærhedsfølelse fra sine kunder i det
chatroom, hvor hun får arbejde.

Medvirkende

FREJA KLINT SANDBERG / KRISTOFFER HELMUTH
/ KLAUS T. SØNDERGAARD / MIKKEL BAY MORTENSEN /
GITHA LEHRMANN / M.FL.

AFGANGSFORESTILLING
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Iscenesættelse / NICOLEI FABER
Scenografi og kostumer / JONAS FLY FILBERT
Colombine Teaterförlag

Medvirkende

Simon Stephens er en af Europas mest
spillede nulevende dramatikere. Med
denne moderne Maria-historie, som har
gået sin sejrsgang på scener over hele
Europa, pirker han nådesløst til vores
paradoksale ensomhed i en digitaliseret
verden. Vi kan dele informationer og
være tæt på hinanden over utrolige
afstande som aldrig før, men samtidig
har vi aldrig har været mere alene.

DANMARKSPREMIERE

Som hun selv siger det:
”Verden er fuld af plastik og børn og
penge og metal og glas og kyllinger og
tamme hunde og kærlighed og
mineralvand og folkemord og veninder
og tamponer og hovedpinepiller og
lugten af grillet fisk og armenske børn
og læder og makeup og frakker og
tallerkener og aviser og fucking
terrorisme.”

ANDERS JUL FRISTRUP ANDERSEN* / CARLA VIOLA THURØE*
/ LUDVIG BROSTRUP* / NANNA SIMONE HARVALD* /
NICOLAI DUCKERT PERRILD* / SIMON HILMOINE*

Maria er en nøgtern overlever, der rører
os med sine ufiltrerede observationer af
en vild og globaliseret verden og livet i
den digitale informationsalder.

FOTO: TORKEL DYRTING + LENA PAASKE

VIVA LAS VEGAS
KOMISK SING-ALONG-FORESTILLING

MADDIKER
DET ER IKKE LET AT BLIVE GAMMEL,
MEN ALTERNATIVET ER VÆRRE

TILLØKKE OTTO
MUSIKALSK PORTRÆT AF OTTO BRANDENBURG

MEDVIRKENDE

”Og hvis ikke det swinger, ja så kan det sgu være lige meget!”
Oplev Jesper Lohmann i denne teaterkoncert om Otto
Brandenburg, hvor alt kan ske. Vi træder i pumaens fodspor på
en musikalsk og rejse gennem 50 år og vel nok mere end ni liv i
showbizz.

Jesper Lohmann
Mathias Grove Madsen
(kapelmester)
Regin Fughlendorf
Andreas Hatholt
Kristian Karotki

I en lang karriere, der bød på op- og nedture, mestrede han
alle genrer. Musikalsk spændte han vidt; fra pop og rock til jazz
og visesang. Som skuespiller, i alle de roller han gav liv på film,
tv, teater og i revy, efterlod han hver gang en autenticitet og et
umiskendeligt præg af ”Otto.”
Velkommen til en swingende aften i selskab med baggårds
pumaen over dem alle – Otto Brandenburg!

GÆSTESPIL

Oplev Bodil Jørgensen, Jannie Faurschou og Rikke Wölck i et
uforfærdet og morsomt livtag med den modne kvinde.

STORE SCENE,
ODENSE TEATER

Nogle gange er det godt at huske på, at livet ikke er slut, før
man er død. Der er både liv og glimt i øjet på de tre voksne
kvinder på scenen, mens de hylder alderdommen og tør tale
om både det svære og det smukke i livet, inden maddikerne får
overtaget.

SPILLEDAGE
Fredag 8. oktober kl. 19.30

PRISER
Fra 120 kr. til 420 kr.

Den modne kvinde kan roligt forlade en fest som den første.
Der sker ikke en skid. Direkte hjem i den nye single-seng. Hvem
er den kvinde, der bor i dette visne, rynkede hylster? Man kan
jo stadig se godt ud, hvis ellers lyset lige falder rigtigt. Hjernen
fungerer stadig. Lidt langsommere, men den fungerer. Man kan
gøre lige, hvad man vil: Sælge alt og rejse hele jorden rundt,
hvis man har lyst. Og gå på kurser. Starte helt forfra. Vise det
selvforherligende ungdomsregime, at alder er en styrke.

Producent
J Man Entertainment og
co-producent
Folketeatret

Et lille pladeselskab i provinsen, Las Vegas Records, er i krise.
Banken truer med at trække stikket, og den Elvisglade, men
konfliktsky pladeselskabsdirektør 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 om at
overvinde modgangen. Om tro, håb og kærlighed. Og ikke
mindst med massevis af Elvissange.
“Viva las Vegas er en festlig, folkelig og musikalsk velklingende oplevelse, som er det oplagte valg til en aften i gode
venners selskab.“
Iscene.dk

MEDVIRKENDE
Lone Rødbroe
Kim Leprévost
Daniel Bevensee

GÆSTESPIL
Randers Egnsteater

STORE SCENE,
ODENSE TEATER
SPILLEDAG
Torsdag 17. marts kl. 19.30

PRISER
Fra 172 kr. til 365 kr.

MEDVIRKENDE

Spring ind i det nye år med denne teaterkoncert, hvor Stig
Rossen hylder den folkekære sanger og samfundsrevser John
Mogensen.

Stig Rossen
Lars Jørgensen
Kalle Magnusson
Tom Jensen

Sammen med en velklingende trio præsenterer Stig Rossen
nogle af John Mogensens største hits, og undervejs
fortæller han små, sjove og interessante historier om
John Mogensens liv.

GÆSTESPIL
NSProduction

STORE SCENE,
ODENSE TEATER

GÆSTESPIL

SPILLEDAG

Folketeatret

Nytårsaften fredag
31. december kl. 12.00
og kl. 15.00

SPILLEDAGE
Mandag 14. marts kl. 19.30
Tirsdag 15. marts kl. 19.30

PRISER
Fra 120 kr. til 420 kr.

PRISER
Fra 120 kr. til 420 kr.

FOTO: ASMUS BORK

Med både grin og eftertænksomhed gør Ensomhedens gade,
publikum klogere på kunstneren John Mogensen og underholdt af elskede og udødelige klassikere som Der er noget galt
i Danmark, To mennesker på en strand og Så længe jeg lever.
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MEDVIRKENDE

STORE SCENE,
ODENSE TEATER

FOTO: GUDMUND THAI

STIG ROSSEN HYLDER JOHN MOGENSEN

Bodil Jørgensen
Rikke Wölck
Jannie Fauerschou

FOTO: SØREN PAGTER

ENSOMHEDENS GADE

FRK. JULIE
AUGUST STRINDBERGS VERDENSKLASSIKER

Sinatra er et show med charme, evergreens og nostalgi.
Jesper Lundgaard fortæller og fortolker med indlevelse, stor
stemme og musikalsk overskud sammen med sin tætswingende trio alt det bedste fra Frank Sinatras karriere.
Fortolkningerne af Sinatras musik bindes sammen af
anekdoter og fortællinger. Historien om 'Frankie Boy’ som blev
til ‘Ol’, Blue Eyes’ er en dramatisk historie om et begivenhedsrigt og enestående liv. Fra karrierens begyndelse til de store
succeser, fra samarbejder med tidens største sangere,
orkestre og komponister til livet udenfor musikkens verden:
kvinderne, filmene, venskabet med John F. Kennedy, mafiaforbindelsen, opturene og nedturene, The Rat Pack og livet i
Las Vegas.
Frank Sinatra står tilbage i musikhistorien, som en ypperlig
performer og sanger med all time evergreens som New York
New York, Fly Me To The Moon, My Way og I Get A Kick Out
Of You.

MEDVIRKENDE
Jesper Lundgaard
Pojken Flensborg
Kim Mikkelsen
John Riddell

STORE SCENE,
ODENSE TEATER
SPILLEDAG
Fredag 18. marts kl. 19.30

GÆSTESPIL

PRISER

JL Production

Fra 120 kr. til 420 kr.

DEN EVIGE ILD
NY STOR MUSICAL AF HØG · AAGAARD ·
SVANEKIER EFTER KEN FOLLETS ROMAN
Stærke følelser og store sange! En fantastisk musical om
magtkampe og forbudt kærlighed i 1500-tallets England.
Den Evige Ild er en del af Ken Folletts populære Kingsbridgetrilogi, som har ligget på bestsellerlister over hele verden.

DEN SIDSTE TURIST
I EUROPA

Alban Lendorf spiller rollen som Jean over for en af Danmarks
bedste skuespillere, Sonja Richter, i titelrollen som Julie. Den
unge, fremadstormende Sara Hjort Ditlevsen har rollen som
Kristin.

KONCERTFORESTILLING MED MUSIK FRA TIDEN
OMKRING 2. VERDENSKRIG

Plottet er henlagt til Dronning Elizabeths 1’s England og
fortæller historien om dronningens indædte magtkamp med
den skotske dronning Maria Stuart.
En strid der kulminerede med Maria Stuarts henrettelse, og
som her er omsat til musical i stærkeste opstilling.

MEDVIRKENDE

Musicaltrioen Høg · Aagaard · Svanekier var de første i verden
til at bearbejde Ken Folletts bøger til teater. Deres dramatiseringer af Jordens søjler og Den Evige Ild spillede med stor
succes hos publikum og anmeldere.
Høg · Aagaard · Svanekier har også stået bag musical succeser
som Skammerens Datter og Von Scholten.

Sonja Richter
Alban Lendorf
Sara Hjort Ditlevsen
Andreas Bernitt

En koncertforestilling, der tager os med på rejse gennem
Europa i tiden omkring 2. verdenskrig. Musik og sange fra
perioden krydres med radioannonceringer fra Danmark,
Tyskland, Frankrig og de allierede lande. Et stærkt hold af
landets bedste sangere og musikere giver os et tidsbillede fra
krigen i musik og ord.

GÆSTESPIL
Bellevue Teatret

STORE SCENE,
ODENSE TEATER
SPILLEDAGE
Mandag 21. marts kl. 19.30
Tirsdag 22. marts kl. 19.30

PRISER
Fra 107 kr. til 365 kr.

Hør sange som Man binder os på mund og hånd, We’ll Meet
Again, Bei mir bist Du schoen, Hvorfor er lykken så lunefuld,
Moonlight Serenade, Take It Easy, La vie en rose og selvfølgelig Lulu Zieglers Den sidste turist i Europa i helt nye swingende arrangementer – med hilsner til sangerinder som Edith
Piaf, Marlene Dietrich og Vera Lynn samt hjemlige kunstnere
som Lulu Ziegler, Karen Jønsson og Kai Normann Andersen.

MEDVIRKENDE
Signe Asmussen
Tuva Semmingsen
Vibeke Kristensen
Nikolaj Bentzon
Paolo Russo
Peter Fuglsang
Thommy Andersson
Jakob Weber

MEDVIRKENDE
Morten Hemmingsen
Kasper Dalsgaard
Pernille Petersson
Marie Louise Hansen
Søren Bech-Madsen
M.fl.

STORE SCENE,
ODENSE EATER
SPILLEDAG

STORE SCENE,
ODENSE TEATER
SPILLEDAGE
Torsdag 24. marts kl. 19.30
Fredag 25. marts kl. 19.30
Lørdag 26. marts kl. 15.00

GÆSTESPIL

PRISER

Bellevue Teatret

Fra 120 kr. til 420 kr.

Søndag 21. marts kl. 16.00

PRISER
Fra 120 kr. til 420 kr.

GÆSTESPIL
Koncerten er oprindeligt
produceret af Egnsteatret
Undergrunden
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- HISTORIEN OM EN LEGENDE
FORTALT OG SUNGET AF JESPER LUNDGAARD

KEN FOLLETTS

FOTO: EMILIA THERESE

SINATRA

Efter store roller i flere danske og internationale forestillinger, tv-serier og film går Thure Lindhardt for første gang bag
scenen for at instruere. Og Alban Lendorf kaster sig over
skuespillet oven på en imponerende karriere som kongelig
solodanser og solodanser for American Ballet Theatre i New
York.

FOTO: EMILIA THERESE

FOTO: VERT ERLING JØRGENSEN

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

Et kraftfuldt, uortodokst livtag med en af verdensdramatikkens allerstørste klassikere. Frk. Julie udspiller sig i herregårdens køkken, hvor adelsfrøkenen Julie møder tjeneren Jean.
Det er midsommernat, solen står lavt under horisonten, og en
erotisk og social magtkamp udspiller sig imellem de to med
Kristin som tilskuer.

FOTO: RASMUS RØNNE

ROTTER PÅ LOFTET
CAFÉ LIVAS JULECABARET

Midt i pandemi- og krænkelsestider, politisk indblanding i
medierne og en klimadebat, som alle har et ord at skulle
have sagt om, men nærmest ingen gør en indsats for at
forbedre, står noget så politisk ukorrekt som fire granvoksne mænd. De vil også have et ord indført… eller bare et
bogstav… eller en lyd… ét eller andet vil de i hvert fald have
indført!

MEDVIRKENDE

SPILLEDAGE

Karsten Jansfort
Jacob Morild
Thomas Pakula
Morten Wedendahl

Mandag 20. december
kl. 19.30
Tirsdag 21. december
kl. 19.30

GÆSTESPIL

PRISER

Café Liva

Fra 130 kr. til 260 kr.

TEATERSALEN, ODEON

SNEDRONNINGEN
OPLÆSNING MED SUSSE WOLD
Oplev Susse Wold læse H.C. Andersens fantastisk eventyr
Snedronningen om hjertets sejr over forstandens hovmod. I
dette hjertekvad rejser pigen Gerda gennem et enestående
univers af landskaber og tider for at finde sin forsvundne
legekammerat, Kay. Kay har nemlig fået en glassplint fra
Snedronningens spejl i øjet og forblændet og kold i hjertet
drager han til Snedronningens palads. Men heldigvis opgiver
Gerda ikke sin ven.
I eventyret, som i livet, står vi hver dag overfor valget mellem
at følge vores hjerte eller den kolde forstand. Mange af os er
ligesom lille Kay blevet forført af alle de ting, vi skal nå at lære
og nå at se. Måske har den seneste tid fået vores øjne op for
nogle af de gode ting, som vi i vores travlhed har overset.
Måske har vi fundet den splint, som har forhindret os i at
mærke nærvær og kærlighed.

MEDVIRKENDE

SPILLEDAGE

Susse Wold

Søren Kyed Productions

Onsdag 22. december
kl. 19.30
Torsdag 23. december
kl. 19.30

TEATERSALEN, ODEON

PRISER

GÆSTESPIL

MÆND I MINDRE DOSER

FOTO: SVERRIR PÁLSSON

En sjov aften i selskab med Café Livas Julecabaret. Den er
et af landets skarpeste satiriske termometre for rigets
tilstand. Især på den tid af året, hvor danskernes allerværste og allerbedste sider luftes i tvangssamvær med én af
menneskehedens mest skræmmende institutioner:
Familien.

SATIRE OM MANDETYPER

LATE NIGHT SHOW
– MED CASPAR PHILLIPSON

FOTO: ELONA SJØGREN

Fra 140 kr. til 280 kr.

Caspar Phillipson fører publikum igennem sine oplevelser
under pandemien i 2020. Publikum får et humoristisk,
skarpt tegnet billede af de udfordringer han gennemlevede. Udfordringer såvel indenfor hjemmets fire vægge
som udenfor, som vi alle kan genkende. Hver aften
inddrager Caspar Phillipson de seneste aktuelle nyheder
og trækker på den måde tråde til den virkelighed, dagens
publikum står midt i. Alt sammen krydret med de bedste
af Tom Lehrers gnistrende, morbide sange, hits fra Monty
Python - og danske favoritter som publikum kan synge
med på.
Gå opløftet og glad fra teatret - for, som Caspar
Phillipson afslutningsvis siger: “Når man står i lort til
halsen - så nytter det ikke at hænge med hovedet”.

MEDVIRKENDE

SPILLEDAGE

Caspar Phillipson

Louise Schouw Teater

Onsdag 29. december
kl. 19.30
Torsdag 30. december
kl. 19.30

TEATERSALEN, ODEON

PRISER

GÆSTESPIL

Det er satirisk, sjovt og rørende, når Eva smider Adam ud af
paradiset, fordi han ”ved et uheld” har plejet omgang med en
ged! Med sig får Adam en flyttekasse, som indeholder de
ukuelige og elskelige mandetyper, han kan vælge at blive,
eller skifte imellem at være. Vi møder 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, den
nybagte far, manden med de lange nosser 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. Hvor klodset, komisk og kærlighedshungrende
manden end er, så er han værd at samle på! Mænd i mindre
doser viser os skæve figurer – med store hjerter og til tider
noget mindre hjerner!

AF OG MED

SPILLEDAG

Kristian Holm Joensen

Torsdag 6. januar kl. 19.30

GÆSTESPIL

PRISER

Louise Schouw Teater

Fra 120 kr. til 240 kr.

TEATERSALEN, ODEON
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FOTO: BRITA FOGSGAARD

Fra 130 kr. til 260 kr.

FOTO: CINZIA CAMPANA

AIDA

GREVEN AF LUXEMBOURG

KÆRLIGHEDENS HØJFORRÆDERI I
VERDIS OPERA

FESTLIG OPERETTE AF FRANZ LEHÀR

i generationer har Giuseppe Verdis mesterlige partitur og
tragiske fortælling om den etiopiske prinsesse Aida bevæget
publikum verden over.

FOTO: KLAUS VEDFELT

Aida holdes fanget som slave hos den egyptiske prinsesse
Amneris. Ingen ved, at Aida i virkeligheden er datter af den
etiopiske konge, Amonasro. Aida er blevet forelsket i sin
fangevogter, feltherren Radamès, som gengælder hendes
kærlighed. Radamès udnævnes til hærfører i et stort slag. Nu
er Aidas dilemma stort: En sejr for Radamès kunne betyde
ægteskab og befrielse for hende, men også nederlag for
hendes far og hjemland.

DE UROLIGE

EN GRINEKLASSIKER

EFTER LINN ULLMANNS INTERNATIONALE
SUCCESROMAN

AF

“At se, at huske, at begribe”. Sådan begynder Linn Ullmanns
bog. Det er en fortælling om minder og glemsel og alle de
historier, der udgør et liv.
De urolige skildrer et barn, som vokser op med to berømte
forældre. Fortællingen springer i tid, og vi møder datteren som
lille pige, som teenager, som voksen kvinde og mor. Hele vejen
kæmper hun for at få sine forældres opmærksomhed og
kærlighed. Men uroen er konstant til stede i dem alle.

TEATERSALEN, ODEON

MEDVIRKENDE

Fredag 14. januar kl. 19.30

MEDVIRKENDE

TEATERSALEN, ODEON

PRISER

Kirsten Olesen
Tammi Øst
Stine Schrøder Jensen

SPILLEDAG

GÆSTESPIL

PRISER

Det Kongelige Teater

Fra 140 kr. til 280 kr.

Paolo Nani

GÆSTESPIL
Paolo Nani og Nullo Facchini

Fra 120 kr. til 240 kr.

Måneder efter møder Angèle og grev René tilfældigt hinanden
og tiltrækkes med det samme. Fyrst Basilowitsch opdager
deres gensidige interesse og bliver nervøs; især da hans
tidligere forlovede er på vej. Men det er for sent: Hans
forlovede ankommer, hævder sin ret til ægteskab og fyrsten
Basilowitsch må overgive sig. Angèle og grev René bekender
deres kærlighed – og kan forblive gift.

OPERETTE I 3 AKTER

GÆSTESPIL

MUSIK

Den Jyske Opera
Præsenteres i samarbejde
med Odense
Symfoniorkester

Franz Lehár
Libretto
Alfred Willner, Robert
Bodanzky og Leo Stein,
bearbejdet af Philipp
Kochheim
Synges på dansk med dansk
dialog og danske overtekster

ODENSE KONCERTHUS,
CARL NIELSEN SALEN

MEDVIRKENDE

SPILLEDAGE

Solister
Den Jyske Operas Kor
Odense Symfoniorkester

Fredag 15. oktober kl. 19.30
Lørdag 16. oktober kl. 16.00

PRISER

MEDVIRKENDE
Solister
Den Jyske Operas Kor
Copenhagen Phil

GÆSTESPIL
Den Jyske Opera
Præsenteres i samarbejde
med Odense
Symfoniorkester

ODENSE KONCERTHUS,
CARL NIELSEN SALEN
SPILLEDAGE
Fredag 25. marts kl. 19.30

PRISER
Fra 187 kr. til 420 kr.

Fra 187 kr. til 420 kr.

De urolige er en legende og gribende fortælling om et barn,
der ikke kan vente med at blive voksen, og om to forældre, som
kæmper med livet. Den excentriske familie portrætteres af tre
af dansk teaters stærke skuespillerinder.

Paolo Nani og
Nullo Facchini

SPILLEDAG

Giuseppe Verdi
Libretto
Antonio Ghislanzoni
Synges på italiensk med
danske overtekster

Den berømte operasangerinde Angèle kan ikke gifte sig med
fyrsten Basil Basilowitsch på grund af sin manglende titel. For
at løse dette problem arrangerer Basilowitsch, at den fattige
greve René bliver gift med Angéle, hvis ansigt han ikke må se
– og samtidig skal lade sig skille efter 3 måneder. Som
belønning får grev René en halv million francs. Under vielsen er
brudeparret adskilt af et maleri og vielsesringene udveksles
uden, at de ser hinanden.

Mandag 17. januar kl. 19.30
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Brevet er en internationalt anerkendt grineklassiker, som
bliver ved med at overraske. Dette sprudlende studie i
stilarter, fyldt med overraskelser og gags, giver ikke publikums
lattermuskler et øjebliks pause.

OPERA I 4 AKTER
MUSIK

BREVET
Paolo Nani, alene på scenen, kun med de rekvisitter der kan
være i en enkelt kuffert. Her giver han liv til 15 forskellige
versioner af den samme, næsten banale historie: Brevet. Den
spilles forlæns, baglæns, med overraskelser, vulgært, uden
hænder, som western, som stumfilm, som skrækfilm, som
cirkusnummer… uden at der bliver sagt et eneste ord. Brevet
er en tour de force i præcision, timing og opfindsomhed.

Radamès vender sejrrig tilbage med Aidas far som gidsel.
Amonasro tvinger Aida til at lokke Radamès til at afsløre
militære hemmeligheder, og Radamès dømmes til døden for
højforræderi. Prinsesse Amneris tilbyder dog Radamès at
undgå dødsstraf, hvis han afsværger sin kærlighed til Aida og i
stedet gifter sig med hende. Han nægter og dømmes til at
blive begravet levende. Aida sniger sig uset ind til ham, og
sammen går de i døden.

En forestilling fuld af festligheder for og med publikum, når
Den Jyske Opera fejrer 75-års fødselsdag i Franz Lehárs
vittige og charmerende operette-univers.

RUNDVISNINGER
Kom på rundvisning på Odense Teater og bliv klogere på
teatrets historie, aktuelle forestillinger og kom med, når vi går
forbi på Store Scene, rekvisitdepotet, malersalen, skræddersalen og det fantastisk kostumeloft, hvor ca. 15.000 kostumer
opbevares.

INKL. AKTUEL
TÆNKEPAUSE-BOG

+

KAFFE ELLER TE

Udvalgte mandage kl. 10.00 og kl. 16.30
Billetpris 75 kr.
Grupper og skoler kan booke rundvisninger
på andre tidspunkter.
Læs mere på odenseteater.dk

SKUESPILLEREN BAG
LYDBOGEN
Hvor lang tid tager det at indtale en lydbog, og hvordan bruger
skuespillere deres faglighed, når de indlæser lydbøger?
Få svar på det og meget mere til Skuespilleren bag lydbogen.
Aftenen bliver en blanding af korte oplæsninger og samtale
med publikum.
Café Nelles på Odense Teater
Billetpris 150 kr. inkl. et glas vin/vand.

LÆS OM DATOER OG GÆSTER, KØB BILLET
OG TILMELD DIG PÅ ODENSETEATER.DK

Bliv klædt på til Odense Teaters forestillinger med vores nye
introduktioner før forestillingen. Efter introduktionen har du
mulighed for at strække benene, inden du skal se
forestillingen.

ÅBEN FOYER PÅ
ODENSE TEATER

Udvalgte dage kl. 18.00 - 18.30
Gratis men tilmelding nødvendig

Åben foyer på Odense Teater, Jernbanegade 21,
hver mandag i lige uger.

SYNG SAMMEN MED
ODENSE TEATER
Er du ung, gammel eller midt imellem? Alle kan være med, når
vi sætter klaveret på Store Scene og indbyder til fællessang.
Brug en eftermiddag i selskab med et par skuespillere og
andre med relation til teatret og mærk fællesskabets kraft,
når vi synger sammen.

TÆNKEPAUSER LIVE
Stand-up-komiker, skribent med mere
Sebastian Dorset er vært, når videnskaben indtager teatret. Mød førende
forskere og bliv klogere, når Tænkepause-bøger forvandles til monologer
og kommer under kærlig behandling i et
anderledes og levende talkshow.
Oplev en skuespiller forvandle videnskaben til teater og mød forskeren bag
bogen. Publikum har mulighed for at
stille spørgsmål undervejs.
Tænkepauser Live er et samarbejde
mellem Nørrebro Teater og Aarhus

Udvalgte mandage kl. 16.30
Billetpris 95 kr.

Her kan du møde personale og frivillige, og få en snak om alt
lige fra sæsonens forestillinger til teatrets gang bag de store
trædøre. Dørene er åbne fra 10.00 - 17.00.

FRIVILLIGE PÅ ODENSE TEATER
På Odense Teater har vi omkring 25 frivillige tilknyttet. I alder
spænder de fra 18 til 80 år. Fælles for dem er, at de
har en stor teaterinteresse og har lyst til at gøre Odense
Teater til et endnu stærkere kulturtilbud.
Som frivillig kommer du helt tæt forestillingerne og resten
af et spændende hus. Er det noget for dig?
Så skriv til frivillig@odenseteater.dk

Universitetsforlag, hvor topforskere fra
Aarhus Universitet formidler viden om
alt fra tro, håb og kærlighed til kød og
karma. Produceret af Nørrebro Teater.

PRIS
160 kr. inkl. dagens Tænkepause-bog

TÆNKEPAUSER LIVE PÅ STORE SCENE
Torsdag 7. oktober 2021 kl. 19.30
Fredag 7. januar 2022 kl. 19.30
Tirsdag 5. april 2022 kl. 19.30
Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.30
Læs om temaer på odenseteater.dk
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ARRANGEMENTER, HVOR DU KOMMER TÆT PÅ TEATRET

ANDRE OPLEVELSER

GRATIS INTRODUKTIONER

STJERNEKUNDE

SCENER

ODENSE TEATERS
ÅBNINGSTIDER

Mød os på følgende scener:

STORE SCENE,
VÆRKSTEDET,
KONGENS HAVE,
UTEATER

Vi åbner dørerne til foyeren 1 time før forestillingen.
Desuden er foyeren i Jernbanegade 21 åben
mandag i lige uger mellem 10.00 og 17.00.

Odense Teater
Jernbanegade 21
5000 Odense C

COVID 19

TEATERSALEN, ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

TRYGHED FREM FOR ALT
Odense Teater følger sundhedsmyndighedernes
retningslinjer og træffer alle nødvendige
forholdsregler om god hygiejne og sikkerhed.
Læs om aktuelle retningslinjer på
odenseteater.dk

CARL NIELSEN SALEN,
ODENSE KONCERTHUS
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

Tak til Odense Teaters sponsornetværk.

Rabat på
billetter

Mulighed for at købe
billetter før alle andre

Særlige
tilbud

KØB BILLETTER I FORSALG
– BLIV STJERNEKUNDE OG FÅ RABAT
Køber du billetter til mindst tre forestillinger i sæsonen bliver du
Stjernekunde. Forsalget for Stjernekunder begynder mandag 3.
maj 2021 kl. 10.00.
Som Stjernekunde får du mulighed for at sikre dig billetter før det
almindelige billetsalg går i gang og samtidig få 50 kr. i rabat på
alle dine billetter og modtager særlige tilbud i løbet af sæsonen.

TEATERSPONSOR

Læs mere om teatrets sponsorater på
odenseteater.dk

Kontakt Billetten mandag – fredag kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 66 12 00 52 eller odenseteater@billetten.dk

Teater ad libitum: Er du studerende eller mellem 15 og 24 år,
kan du købe et Klub / U årskort for 380 kr. og gå i teatret
alt det du vil i et helt år.
Læs mere på odenseteater.dk

STJERNEKUNDE

PREMIEREPAKKE

Køb billet til tre forestillinger og bliv Stjernekunde.
På den måde opnår du Stjernekundefordele og kan
købe billetter allerede fra mandag 3. maj kl. 10.00.

Oplev den magiske premierestemning med en premierepakke
Du køber en samlet pakke med premierebilletter til alle vores
4 premierer på Store Scene: Terror/is/me, Jul på Slottet,
Laser og pjalter og Vi bygger en vej samt til Romeo & Julie i
Kongens Have.

Køb billetter på odenseteater.dk

8dbea>I
+OMMUNIKATION

MELLEM MENNESKER

BILLETSALG

Odense Teater er støttet
af Kulturministeriet

Forsalg fra 3. maj ved køb af minimum 3 forestillinger.
Det almindelige billetsalg begynder tirsdag 1. juni
2021 kl. 10.00.

Økonomidirektør
Allan Wissmann

Tak til
alle for hjælp med fotos, tekst
og korrektur

Grafisk design og artdirection
Sune Wirth Engelund og Jesper Liengaard
Fotos og portrætter
Emilia Therese (med mindre andet er anført)
Portræt: Isak Hoffmeyer (Nicolaj Kopernikus),
Andreas Omvik (Patrick A. Hansen)
Tryk
STEP

BØRNE- OG UNGEPRISER
N
VA

EM ÆRK

Tryksag


E
T

Odense Teaters bestyrelse
Mette Sigaard (formand)
Susanne Crawley Larsen
(næstformand)
Bo Damgaard
Kerstin Anderson
Malene Melsen
Erik Pold

Redaktion
Line Hede Simonsen
Julie Lindegaard
Lisbeth Schebye
Mathias Rosenkrands Bech
m.fl.

S

Teaterdirektør
Jacob Schjødt

KLUB/U

Børn og unge under 25 år får billetter til halv pris.

Pris 1.495 kr. (Normalpris 1.915 kr.) inkl. premieredrink.
Med en premierepake bliver du samtidig Stjernekunde.
Køb din premierepakke fra 3. maj kl. 10.00 på
odenseteater.dk

GRUPPER OG VIRKSOMHEDER
Hvis I er en gruppe på mere end 10 personer, der gerne
vil i teatret sammen, kan I få rabat på jeres billetter
ved at kontakte odenseteater@billetten.dk
Odense Teater hjælper jer gerne med at planlægge dit
arrangement. Kontakt arrangement@odenseteater.dk
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BILLETTER

PREMIERESPONSOR

KØB DINE BILLETTER PÅ ODENSETEATER.DK /
ODENSETEATER@BILLETTEN.DK / TLF. 66120052

ODENSETEATER.DK

