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Få en 5-stjernet oplevelse 

Thorsvangs Allé 7    4780 Stege
Tlf. 64 68 70 76    Tlf. 40 46 91 46
www.thorsvangdanmarkssamlermuseum.dk

Ring til os - vi har mange kompetencer 

Hos os får du altid en god betjening og vi løser alle opgaver inden for el-
installationer og alle former for installationer. Til de akutte opgaver har vi et fast 
hold som kan komme inden for kort tid, så opgaven hurtigt kan blive løst. 
 
Vores dygtige medarbejdere løser mange og varierede opgaver inden for el, 
styring, belysning, vedvarende energi og andet.  
 
Vi kan nævne følgende: 

• KMO - vi har kølebranchens godkendelse  
• EL-Service og installation af alle varmepumper 
• Eftersyn og kontrol af el-installationerne 
• Godkendt af sikkerhedsstyrelsen til Huseftersynsordningen ved 

hushandel 
• Opgaver inden for Industrien - fx større 

siloanlæg, landbrugsanlæg eller øvrig industri 
• Energioptimeringer - privat og erhverv 
• Større dimensioneringsopgaver 
• Grundejerforeningers stianlæg, fx beregninger af belysningskrav 

efter danske standarder 
• Stor ekspertise på hvidevareservice. Over 25 års erfaring på 

service og installation 
• Stor knowhow på intelligente løsninger 
• Komplet projektering af boliger 
• Samspil mellem alarm og lys m.m. i boliger 
• Mulighed for at inddrage liftbiler, ligesom vi har en kabelsøger 
• Butik i Stege & Præstø med Bl.a: Belysning og hvidevare 

              

 

 

 

…din lokale el-installatør 

 
 

Du kan henvende dig til os med alt.                             
Lad os kigge på dit byggeprojekt,                               

dine ønsker til nye installationer i privaten,      
sommerhuset  eller i virksomheden.  
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Velkommen til Teatersæsonen 2015-16

AFGANGSTIDER OG OPSAMLINGSSTEDER 
Tider og steder fremgår af fakturaen og kan også altid 
læses på vores hjemmeside: 

http://tourclubmoen.dk

HUSK AT GIVE OS DIN E-MAIL
Hvis noget ændrer sig, sender vi e-mail ud til 
deltagerne.

Derfor beder vi om, at alle, der har en e-mail, skriver 
den på tilmeldingskuponen (skrevet med BLOKBOG-
STAVER), så vi kan sende meddelelser til jer, når vi har 
brug for det.

VEL MØDT OG PÅ GENSYN
På gensyn i teaterbussen, der i sæsonen 2015-16 kom-
mer fra Ørslev Turist!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn 
v/Hans Olsen, Gurli Knudsen & Randi Hansen

Teaterbussen

Tour Club Møn er blevet til Foreningen Tour Club Møn-
Sydsjælland. 

Vi byder velkommen til vores 16. sæson. Det bliver en 
spændende sæson med vidt forskellige forestillinger. 
Læs nærmere i programmet og se selv, om ikke der er 
noget du kan glæde dig til at se!

FORDELING AF BILLETTER
Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten midt i kata-
loget, så send den til Tour Club Møns 
kontor. En tilmelding pr. husstand.

Der plejer at være rift om billetterne. 

For at give alle en fair chance for at komme med 
på vores teaterture, fordeler vi billetterne ved 
lodtrækning.

Vi trækker lod den 15. juni 2015 blandt alle de tilmeld-
inger, vi har modtaget indtil da.
Medlemmer, der køber mindst tre forestillinger har 
fortrinsret.

®

®



Velkommen under 
teltdugen på Bakken. 

Der er HØJRISIKO for 
adskillige gode grin!

Lisbeth Dahl står 
igen i år i spidsen for 
Cirkusrevyen, og hun 
får lystigt selskab 

af Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Ditte Hansen og Niels 
Ellegaard.

James Price er kapelmester, Nina Schiøttz har lavet sceno-
grafien og René Vinther har koreograferet.

Cirkusrevyen startede i 1935 med så stærke kræfter som 
Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup, Børge Munch Petersen 
og Liva Weel.

Efter at have rejst over 
hele verden, vender de 
tapre logebrødre endelig 
hjem til gamle Danmark 
igen.

Ørkenens sønner vil 
grave den danske sangs-
kat op og giver dan-
skerne en uforglemmelig 
aften - midt mellem 
vikinger, konger, prinser, 
Egtvedpigen og Grovbol-
lemanden.

Danskerne er verdens 
lykkeligste folk!

Medvirkende: 
Søren Pilmark, Niels Olsen, Henrik Koefoed og Asger Reher.

1 2Cirkusrevyen Ørkenens sønner

Forestilling nr. 1 på Bakken Forestilling nr. 2 i Ringsted Kongres Center

Tirsdag den 18. august 2015 Tirsdag den 8. september 2015



Markis de Sade sidder i fængsel, og Madame de Sade og 
hendes mor, søster og veninder forholder sig vidt forskel-
ligt til hans bloddryppende gerninger. Nogle af damerne 
har oven i købet deltaget i dem!

Historien om Markis de Sade og hans seksuelle udskejelser 
har fascineret publikum gennem flere hundrede år. Det 
handler om sex, moral, lidenskab og hykleri i et Frankrig 
på kanten af revolutionen.

Medvirkende: 
Kirsten Olesen, 
Sonja Richter, 
Cecilie Stenspil, 
Marie Louise 
Wille, Molly Blixt 
Egelind og Sonja 
Oppenhagen.

The Sound of Music er den 
autentiske og romantiske his-
torie om, hvordan den unge 
novice Maria Rainer forlader 
klosteret for at blive guver-
nante for Kaptajn von Trapps 
7 børn, der er opdraget med 
militærisk disciplin.
Snart vinder hun børnenes 
tillid, og gradvist faderens 
hjerte.

The Sound of Music er også den spændende og dramatiske 
beretning om den kompromisløse von Trapp, der nægter at 
tilpasse sig nazismen og i stedet flygter fra landet sammen 
med sin familie, da tyskerne marcherer ind i Østrig.

Medvirkende: 
Maria Lucia, Jens Jacob Tychsen, Louise Fribo/Tina Kiberg, 
Steen Springborg og mange, mange flere.

3 4Madame De Sade Sound of music

Forestilling nr. 3 på Betty Nansen Forestilling nr. 4 på Det Ny Teater

Onsdag den 14. oktober 2015 Torsdag den 5. november 2015



Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard har spillet et hav af store roller 
hver for sig og i parløb. De mødes nu som ægtepar for 
første gang i Lisbet Dahls 50-årsjubilæum i Vores Sensom-
mer, et hjertevarmt skuespil med galgenhumor og efter-
tanke om livet, der pludselig gik.

Familiens 
feriehytte ved 
skovsøen bliver 
rammen om en 
særligt varm 
sensommer for et 
ægtepar oppe i 
årene. Med kævl 
og kærlighed 
forsøger de at 

forsone sig med fortidens fejltagelser og de indlysende 
fremtidsudsigter. 

Østre Gasværk Teater slipper to af Danmarks allerstørste 
scenekunstnere  i stykket om  livets bølgeskvulp.

Ghita Nørby og Malene Schwartz. 
To af landets mest elskede 
skuespillerinder kan nu opleves i 
glansrollerne som de to søstre i 
Gustav Wieds perle fra 1901:
 
“Månen har den farve, som 
måner skal ha” fastslår den 
myndige Clara, og så ved den 
forvirrede Herha godt, at der 
ikke er mere at sige om den sag!

Deres kvikke niece Ellen (Mathil-
de Norholt) bringer et frisk pust ind i søstrenes klunkeliv.

Husvennen (Preben Kristensen) gyder olie på vandene, når 
påstanden om, at hjertet er en pumpe og sjælen bare er 
en sum af sanser sætter sindene i kog!

Svenn Skipper er kapelmester. Kasper Wilton instruerer.

5 6Vores Sensommer Skærmydsler

Forestilling nr. 5 på Østre Gasværk Forestilling nr. 6 på Folketeatret

Tirsdag den 1. december 2015 Tirsdag den 8. december 2015



I anledning af Frank Sinatras 
100-års-fødselsdag i 2015 
gentager DR Big Bandet og 
Curtis Stigers succesen fra 
2014 ved at genoplive den 
legendariske Las Vegas Kon-
cert Sinatra “At The Sands” 
- With Count Basie and his 
Orchestra i Koncerthuset.

Glæd dig til numre som “Fly 
me to the Moon”, “ I’ve got 

you under my skin” og “Come Fly with Me”.

Skyd nytåret i gang med alle de swingende evergreens, du 
overhovedet kan forestille dig og som vil give en masse 
gode vibrationer og en meget musikalsk start på 2016.

Velkommen til nytårskoncert i DR!

11DRs Nytårskoncert

Forestilling nr. 11 i Koncertsalen

Lørdag den 9. januar 2016

Jean de France er en komedie 
om, hvor galt det kan gå, når 
sund fornuft sættes over styr. 

Hans Frandsen har været i 
Paris i hele 15 uger, nu kom-
mer han hjem og kalder sig 
„Jean de France“. De franske 
manerer og den franske mode 
har han underlagt sig i en 
sådan grad, at han ganske 
har glemt det danske. Mødet 
mellem den store og den 
lille verden avler gensidigt ubehag og fører til grænseløs 
komik. 

Medvirkende: 
Jesper Asholt, Pelle Emil Hebsgaard, Ole Thestrup, Sonja 
Oppenhagen, Søren Hauch-Fausbøll, Sigurd Holmen le 
Dous, Lise Baastrup, Sofie Alhøj m.fl.

Forestilling nr. 12 på Folketeatret

12Jean De France
Torsdag den 11. februar 2016



hende bort til Tartuffe og giver ham sin formue. Men ak! 
Tartuffe er en bedrager og lystløgner! 

Molières klassiske komedie Tartuffe har i over 350 år fornø-
jet, forundret og forarget. I den tyske succesinstruktør 
Milan Peschels fandenivoldske iscenesættelse og Magda-
lena Musials farverige scenografi og med Powersolos skøre 
og skæve musikalske bidrag bliver denne festforestilling et 
ordentligt pust i pudderparykken! 

Medvirkende:
Bodil Jørgensen, Jens Albinius, Michael Moritzen, Molly 
Blixt Egelind, Niels Ellegaard, Ulla Henningsen m.fl.

Orgon har sit på det tørre: Penge, anseelse, en yndig kone 
og to velfungerende børn. Hans datter Mariane er forelsket 
og forlovet. Alt er godt. 

Orgons mor har dog hørt om den fromme og ædle Tartuffe. 
Hun mener, han er værd at lytte til, og at Orgon skal høre 
efter sin mor. Så Orgon bryder Marianes forlovelse, lover 

Forestilling nr. 13 på Betty Nansen

13Tartuffe
Fredag den 4. marts 2016



. Tilmeldingskupon sæson 2015-16

Navn

Adresse       Postnummer & By

Telefon       Mobiltelefon

E-mail       Bindende underskrift

Påstigning      q Sukkerfabrikken Stege          q Kalvehave            q Stensved            

Ønsker at betale i       q 1 rate      q 2 rater    

NB. 1 tilmelding pr. husstand. Ønsker I at få billetter ved siden af hinanden, så send tilmeldingerne i samme kuvert. 

   Forestillingsnummer          1         2        3        4         5        6       11       12      13      14       15      16       17      18        

   Antal billetter

   Udfyldes af Tour Club

ØNSKER
Angiv hvor mange billetter du ønsker under de enkelte forestillinger

ALTERNATIVE ØNSKER



Husk
porto

Tour Club Møn
v/Hans Olsen
Kobbelvej 31i
4780 Stege



Priser & rabatter Nr.     Forestilling                 Løssalg Serie

Alle, der køber billetter i Tour Club Møn skal tegne et 
medlemskab. Det koster 50 kr. uanset hvor mange forestill-
inger du køber.

FÅ RABAT
Køb billet til mindst 3 forestillinger og nyd godt af vores 
rabat. Rabatpriserne er anført under Serie.

Hvis du køber billet til en eller to forestillinger betaler du 
løssalgspris.

Vi anbefaler, at du anfører et par forestillinger under al-
ternative ønsker i tilfælde af, at en forestilling er udsolgt. 

FORDELING AF BILLETTER
Vi har kun et begrænset antal billetter til hver forestilling. 

Derfor anbefaler vi, at du afleverer din bestilling hurtigt og 
inden den 15. juni 2015. Den dag trækker vi lod om billet-
terne, så alle får en fair behandling og chance.

Billetterne går i første omgang til de medlemmer, der 
køber mindst tre forestillinger.

Har vi billetter i overskud efter lodtrækningen, fordeler vi 
dem til medlemmer, der ønsker at købe løssalgsbilletter til 
en enkelt eller to forestillinger.

BETALING
Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 10. juli 2015 
og 2. rate senest 10. august 2015.

Løssalgsbilletter betales senest 8 dage fra fakturadato.

KONTAKT
Tour Club Møns kontor: Kobbelvej 31i, 4780 Stege. 
Formand: Hans Olsen. Tlf. 55 81 53 64 
tourclubmoen@gmail.com 
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Årets største og fedeste feel-good musical.

ET STORT, FEDT, FORRYGENDE OG SWINGENDE MUSICALHIT.

HAIRSPRAY er en rørende, livsbekræftende og humørfyldt 
historie fuld af fed musik og svedige dansenumre, som 
formidler glæde, energi og stemning allerede fra første 
nummer. 

Det er historien om teenageren Tracys Turnblad´s ung-
domsliv og kærlighedsforviklinger i 1960´ernes USA, i en 
tid hvor løssluppenhed, frihedstrang og mod på at trodse 
fordommene og ændre verden har greb i de unge. 

Hvad det hele går ud på, skal opleves i Tivolis Koncertsal – 
hvor det hele krydres med iørefaldende Motown-sound. 

Medvirkende:
Martin Brygmann, Silas Holst, Lene Nystrøm, Julie Zangen-
berg, Johannes Nymark, Jesper Lohmann, Caroline Hender-
son - med mange flere samt orkester.

14 Hairspray

Forestilling nr. 14 i Koncertsalen i Tivoli

Onsdag den 30. marts 2016



Velkommen til en sort komedie!

Topmøde for de mest deprimerede sætter en af Europas 
førende instruktører, Staffan Valdemar Holm et stjerne-

spækket hold på 
scenen og lader de 
depressive karakterer 
hos Shakespeare, 
Tjekhov, Euripides og 
Molière mødes.

Ligesom 350 mio. 
andre mennesker gik 

Staffan Valdemar Holm ned med depression. Nu kan han 
pludselig se det: Alle roller er ham!

Medvirkende: 
Birthe Neumann, Mille Lehfeldt, Preben Kristensen, Olaf 
Johannesen og Laus Høybye.

Vi møder Tove Ditlevsen, da hun 
er gift med sin fjerde mand, 
Victor Andreasen. Hun har netop 
udgivet novellesamlingen Den 
Onde Lykke. De er på kanten af 
sammenbrud og lykke - mellem 
gensidigt begær og nedslidende 
afhængighed.

Hendes oprigtighed nærmer sig 
det brutale. Hun klæder sig selv 
og sine nærmeste af i hensynsløst 
ærlige portrætter af et kvinde- 
og forfatterliv, brevkasseredak-
tør, mor, stedmor og hustru.

Medvirkende: 
Paprika Steen, Lars Brygman, Sarah Boberg og Andreas 
Jebro.

Forestilling nr. 15 på Republique Forestilling nr. 16 på Folketeatret

15 16Topmøde Den Onde Lykke
Torsdag den 28. april 2016 Onsdag den 11. maj 2016



Dirty Dancing er en gribende kærlighedshistorie, der 
handler om at blive voksen og finde sin egen identitet. 
Det er på mange måder historien om “den grimme 
ælling” Baby, der forvandles til en smuk – og fantastisk 
dansende – svane. Mere romantisk bliver det ikke. Det 
er en meget sensuel og fysisk fortælling hvor begrebet 
”Dirty Dancing” er et generationsoprør mod den mere 
pæne og bornerte forældregenerations dansestil. 

Siden Dirty Dancing fik verdenspremiere som teater-
musical i 2004 på Theatre Royal i Sydney, har den slået 
billetsalgsrekorder hvor end den har været opført, fra 
Utrecht i Holland til Cape Town i Sydafrika, Toronto, 
Stockholm og Aldwych Theatre i London, hvor den i 2006 
fik premiere med det største forsalg i West Ends historie.

Medvirkende:
Silas Holst, Mathilde Norholt, Kirsten Norholt, Calus Bue, 
Laura Drasbæk, Karina Frimodt, Robert Hansen, James 
Sampson, Henrik Launbjerg m.fl.

Forestilling nr. 17 & 18 i Operaen

17 Dirty Dancing
Onsdag d. 13. & torsdag d. 28. juli 2016



Møn
Storegade 33, 

Storegade 33, 4780 Stege, Tlf. 5581 5121

Møn
Storegade 33, 

Storegade 33, 4780 Stege, Tlf. 5581 5121

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

Meget mere discount!

Støt vores
annoncører

De støtter os
Stege Zoneterapi

v/Ebbe & Hanne Larsen
Storegade 100

4780 Stege
Tlf. 55 81 13 86 ml. 8.00-10.00

www.stege-zoneterapi.dk

HAIR FLAIR
Frisør Tine Jensen,

Ulvshalevej 8, Stege

Tlf. 55 81 10 95

Klinik for Fodterapi

Rådhusgade 26
4780 Stege
Tlf. 55 81 13 10
Kl. 9-13
www.stegefodterapi.dk

Konditori & Café
v/Susanne og Tommy Digemose

Storegade 58, 4780 Stege
55 81 41 33

Telefax 32 10 41 33

v/ Christina Vennike



Lohmannsvej 8 • 4780 Stege • Tl. 55 81 11 34

Lendemark

danbolig Møn a/s 
v/Finn Schlott & Kenneth Gregers

Storegade 32 · 4780 Stege
Tlf. 55 81 56 00 · moen@danbolig.dk

www.danbolig.dk

Core360.dk

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege


