præsenterer

For femte år i træk tilbyder vi en lille musikalsk juleforestilling fyldt med musik og godt humør. I år bliver
julestemningen leveret af sangerne og skuespillerne Birgitte Mosegaard Pedersen og Hans Dueholm, mens
Allan Dahl Hansen sidder ved klaveret.
Det er nostalgisk julehygge som i de gode gamle dage. Året er 1957, og der er fint dækket op, og
Familiejournalen og Billedbladet fra dengang ligger fremme. Vi er på Kong Frederik den 9. og Dronning
Ingrids tid.
Birgitte Mosegaard Pedersen og Hans Dueholm spiller Hr. og fru Krohne og synger for, når tonerne lyder til
tidens julesange og populære toner. Vi skal bl.a. til Julebal i Nisseland. Publikum trakteres og synger med
ved bordene.
Med afsæt i musikken kommer Hr. og Fru Krohne ind på tidens fortællinger om kongehuset og den årlige
familiejul i Trend i Himmerland. Der vil være rigeligt med underholdende anekdoter og sange.
Forestillingen henvender sig til alle, der elsker teater, sang og musik - og egner sig specielt godt til
fremførelser på plejecentre og andre steder, hvor folk af forskellige årsager ikke længere selv har mulighed
for at opsøge teatret.
EN KONGELIG JUL bliver skabt i et samarbejde mellem Thy Teater og Figaros og er inspireret af ugebladenes
billedreportager fra kongefamiliens jul i Himmerland i 50’erne og 60’erne.
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Birgitte Mosegaard Pedersen.

Hans Dueholm.

TURNÈPERIODE: 24. november – 18. december 2017
VARIGHED: Ca. 50 minutter (Ingen pause).
PUBLIKUM: Max. 100 publikummer.
SCENEKRAV: Forestillingen kan spilles næsten overalt. Der kræves ingen mørkelægning, og vi medbringer
eget klaver.
PRIS: 3.200 + moms (100 billetter).
BETALING: Faktura fremsendes efterfølgende af Thy Teater. Vennekredsen/støtteforeningen eller det
lokale foreningsliv kan med fordel indgå som medfinansierende samarbejdspartner.

Venlig hilsen

Niels Vendius
Thy Teater
research@thyteater.dk
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