Teaterselskabet

JUULE-STUEN
komedie i een akt af

PULCHRA SEMPER VERITAS

med musik af

spiller

JUULE-STUEN er først og fremmest en festlig komedie med
sang og musik. Holberg skriver selv i sin epistel nr. 374: ”Vel
er det sandt, at visse af mine Stykker, som for Exempel Julestuen, kand siges alleene at være skreven for at komme Spectatores til at lee.” Men samtidig afslører oplysningsmanden
Holberg fromheden som skinhelligt hykleri, der skal dække
over hedenske ritualer, vellyst og promiskuitet.

HOLBERG
HEIBERG
EURIPIDES

Ludvig Holberg
G.F.Händel

7., 8., 9. og 14., 15., 16. december kl. 18.30
HELSINGØR THEATER, Århus
Billetter: 60 kr – børn under 12 år 40 kr
reserveres på www.teaterselskabet.dk eller fra 20. november
på tlf. 50 90 14 74
og købes på stedet 10 min. før forestillingen.
Der er ikke nummererede pladser.
Dørene til salen åbnes kl. 18.00.
NB.: JUULE-STUEN opføres også ovennævnte 6 spilledage
kl. 16.30. Da med fri adgang, men kun direkte fra Den Gamle
By. Til disse forestillinger kan der ikke reserveres plads.

NYTORVGYDE

5 forestillinger i Viborg
der fejrer 950 år som bispeby med
ALLE TIDERS MARKED
fredag den 28. maj 2010

Holberg:
COLLEGIUM POLITICUM

2. akt af Den politiske Kandstøber
kl. 16, 17.30 og 19

Heiberg:
DON JUAN, 2. akt
kl. 20.30 og 21.30

Nytorvgyde 3-7
Gratis entré
JUULE-STUEN I HELSINGØR THEATER 2007
Foto: Hans Otto

læs mere på www.teaterselskabet.dk

klassisk teater
med klassisk musik
af

THIELO
HÄNDEL
GLUCK
MAJ – JULI – SEPTEMBER –
NOVEMBER – DECEMBER

2010

DON JUAN

PLUTUS

Johan Ludvig Heiberg

Proces imellem Fattigdom og Riigdom
En heroisk Comoedie udi fem Acter

af

eller

UROPFØRELSE

af

Ludvig Holberg

Heiberg skrev sin versificerede omarbejdelse af Molières
DON JUAN i 1812. Det var hans første dramatiske arbejde,
og det blev aldrig opført på teatret. Denne opsætning er således uropførelsen. I overensstemmelse med Heibergs tekst
opføres komedien i barokstil og med mellemaktsmusik hentet
fra C.W.Glucks ballet fra 1761.
9., 12.-16. og 19.-22. juli kl. 19
SIMOMSENS HAVE, Den Gamle By.
Der er fri entré til museet fra kl. 18.
Mad kan købes og madkurv kan medtages,
men alle drikkevarer skal købes på stedet.
11. juli kl. 14
GAMMEL ESTRUP, Barokhaven.
Der er fri entré til haven kl. 13.30-14.00.
Madkurv kan medtages
og kaffe og kage kan købes i haven.
Billetter: 90 kr – udd. 60 kr – u/12 år gratis
reserveres på www.teaterselskabet.dk
og fra 1. juni på tlf. 50 90 14 74
og købes på stedet 10 min. før forestillingen.
Der er ikke nummererede pladser.

RØMERHAVEN

PLUTUS er en af Holbergs sene komedier, skrevet til Det
kgl. Teater i 1751. Vi opfører den med originalmusikken af
C.A.Thielo. Den bygger på Aristofanes’ komedie af samme
navn fra år 388 fvt. Men nationaløkonomen Holberg retter
et frontalangreb på den gryende liberalisme., så den er næppe
faldet i det nye liberale borgerskabs smag. Komedien er da
heller ikke blevet opført på Det kgl. Teater siden 1815. Den
var blevet for ”gammeldags” og ”kedelig”. Men PLUTUS er i
dag faktisk påtrængende aktuel – og også lystig.

tragedie af

5., 10., 11., 12., 17., 18. og 19. november kl. 20
14. november kl. 15
HELSINGØR THEATER, Den Gamle By

Denne opsætning havde premiere 18. september 2009 i ”Helsingør Theater” i Den Gamle By. Tragedien er nyoversat, og
den græske tekst følges nøje. Kostumering og spillestil er
1700-tallets hofteaters og musikken til korsangene er hentet
fra C.W.Glucks operaer.

Billetter: Gulvet 1.-6. række 135 kr,
gulvet 7.-14. række 90 kr, balkon 60 kr
reserveres på www.teaterselskabet.dk
og fra 1. oktober på tlf.: 50 90 14 74
og købes på stedet 10 min. før forestillingen.
Der er ikke nummererede pladser.
Der åbnes til salen 1/2 time før forestillingen

ORESTES
Euripides

ORDET SOM TRIUMFATOR

SIMONSENS HAVE

Under denne overskrift skrev John Christiansen i sin anmeldelse i Jyllands-Posten bl.a.: ”Opførel-sen hæver sig på ét
væsentligt punkt over det meste af det, som man hører på
de større, professionelle danske scener. Der tales så klart og
tydeligt, at man forstår hvert eneste ord.” Og: ”Antikken lever
i denne forestilling også som et menneskeligt budskab. Det er
en spændende og let tilgængelig måde at opleve en klassiker
på. Gør det.”
4. og 5. september kl. 15-17.30
RØMERHAVEN, Marselisborg Mindepark
Billetter: 90 kr – studerende 60 kr
købes på stedet fra kl. 14.
Der er et begrænset antal bænke,
men en stor plæne. Det anbefales derfor
at medbringe tæpper eller lette klapstole.

HELSINGØR THEATER

