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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 2016-17

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

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

Derfor beder vi om, at alle, der har en e-mail, skriver 
den på tilmeldingskuponen (skriv den 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 igen i sæsonen 2016-17 
kommer fra Ørslev Turist!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn 
På bestyrelsens vegne 

Hans Olsen

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 17. sæson med nye og 
spændende forestillinger. 
Læs om de enkelte forestillinger i dette program og se 
selv, om ikke der er noget, du kan glæde dig til at se!

FORDELING AF BILLETTER
Alle, der køber billet, skal være medlem af Tour Club 
Møn. Det koster 50 kr. om året at være det.

For at opnå rabat på dine billetter, skal 
du købe billet til mindst 3 forestil-
linger. 

Køber du flere billetter i samme sæ-
son, får du også rabat på dem.

Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten midt i katalog-
et, så send den til Tour Club Møns kontor. En tilmelding 
pr. husstand.

For at give alle en fair chance for at komme med 
på vores teaterture, fordeler vi billetterne ved 
lodtrækning den 15. juni 2016.

®

®



Sommertid er revytid - og i år går Tour Clubs revytur til 
Nykøbing F. Revyen.

Flemming Krøll præsenterer en lystig kvartet af skuespil-
lere, der giver deres muntre og musikalske version af tidens 
tendenser i tekster og musik. Du vil uden tvivl få masseret 
dine lattermuskler i sommernatten!

Medvirkende: Pernille Schrøder, Jacob Morild, Lisbeth 
Kjærulff, Michael Hasselflug og Flemming Krøll.

Kapelmester: Mickey Pless.

Dirch er en musikalsk komedie om mennesket, myten og 
komikeren Dirch Passer.

Du møder et levende orkester, Lommer-piger og en guld- 
grube af sange, monologer og sketches som nogle af 
datidens ypperste revyforfattere skrev til Dirch Passer.

Velkommen til 
en aften i Dirchs 
verden.

Medvirkende: 
Andreas Bo, 
Troels Lyby, 
Robert Hansen, 
Sys Bjerre, Kaya 
Brüel, Carsten 
Bang, Mathilde 
Norholt.

Instruktion: 
Peter Langdal.

1 2Nykøbing F. Revyen Dirch

Forestilling nr. 1 i Nykøbing Teater Forestilling nr. 2  i glassalen i tivoli

Torsdag den 25. august 2016 Tirsdag den 13. september 2016



Lillys danmarkshistorie er en musikalsk fortælling om tre 
generationer af kvinder fra Vestjylland til Vesterbro. Vi 
møder de kvinder, der skabte det Danmark, vi kender i 
dag.

Seks kvinder sætter livskraft i spil, når de fra scenen 
fortæller danmarkshistorien som en sprudlende fami-
liekrønike fra 1920erne til i dag.

Medvirkende: Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Henriette 
Rosenbeck, Sanne Graulund, Christiane Bjørg Nielsen og 
Tanya Lund Andersen.

3 4Lillys Danmarkshistorie Anything goes

Forestilling nr. 3 på Folketeatret

Forestilling nr. 4 på Det Ny Teater

Tirsdag den 4. oktober 2016 Onsdag den 26. oktober 2016

Nyd Cole Porters 
mesterværk i en 
overdådig opsæt-
ning på Det Ny 
Teater.

Da Billy opdager, 
at hans hjertens-
kære er blevet 
forlovet med en 
engelsk aristo-
krat, sniger han sig ombord på krydstogtskibet 
SS American for at vinde hende tilbage.

Korpiger, sømænd, gangstere og andre excentriske pas-
sagerer. Ingen er, hvad de giver sig ud for at være.

Takt og tone kastes overbord og Anything Goes! Dans, sang 
og løssluppent lystspil til Cole Porters udødelige sange.

Medvirkende: Silas Holst,Camille Rommedahl, Preben Kris-
tensen, Steen Springborg og mange, mange flere.



Østre Gasværk Teater har som det første teater nogen-
sinde sikret sig rettighederne til Ken Folletts internatio-
nale bestseller. Glæd dig til verdenspremieren på Jordens 
Søjler. Østre Gasværks monumentale rum bliver dramatisk 
ramme om magtkampe og kærlighed ved et katedralbyg-
geri i 1100-tallets England.

Medvirkende: Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Laus Høybye, 
Caspar Philipson, Kasper Leisner, Andrea Pellegrini, Nicolai 
Jandorf, Mikkel Matthew, Xenia Lach-Nielsen m. flere.

Benny Andersens viser om Svante har i mere end 40 år 
været en del af danskhedens DNA. Med Nørrebro Teaters 
verdenspremiere får sanghistorien om Svante nyt liv på tværs 
af generationer. Livet er trods alt ikke det værste vi har...

Svantes Lykkelige Dag er en musikalsk og poetisk folkekome-
die om at være til og om at ville bryde ud. 

Medvirkende: Anders W. Berthelsen, Lise Baastrup og et stort 
folkekor.

5 6Jordens Søjler Svantes Lykkelige Dag

Forestilling nr. 5 på Østre Gasværk

Forestilling nr. 6 på Nørrebro Teater

Onsdag den 16. november 2016 Onsdag den 7. december 2016



Start det nye år med en GOD og vellydende oplevelse! Tag 
med Tour Club Møn til nytårskoncert!

Kurt Ravn, Louise Fribo og Anette Heick styrer festlighed-
erne og bakkes godt op af Promenadeorkestret og Nørrega-
deteatrets kor.

Kom glad. Kom gerne. Det bliver med garanti festligt!

Velkommen til Nørregadeteatrets traditionsrige nytårskon-
cert i Maribohallerne!

11Nytårskoncert

Forestilling nr. 11 i Maribohallerne

Fredag den 6. januar 2017

Henrik Koefoed er 
kandestøberen, 
der hellere vil 
være politiker.

I stedet for at 
passe sit arbej-
de, sidder han 
på kroen med 
en håndfuld 
ligesindede, der 
nok mener at 
vide, hvor skoen 
trykker. 

Da den herskende 
magt udnævner 
ham til borgmester, overdænges han med politiske sager 
og vikles ind i et virvar af bortforklaringer og lokums-
aftaler.

Medvirkende: Henrik Koefoed, Mette Horn, Sonja Oppen-
hagen, Søren Hauch-Fausbøll m.fl.

Forestilling nr. 12 på Folketeatret

12Den Politiske Kandestøber
Torsdag den 2. februar 2017



Velkommen til Det Ny Teater! Kom og overvær en historie 
om mord, begær, korruption, utroskab og forræderi - alt 
det, vi alle sammen sætter pris på!

Chicago - The Musical er et forrygende show, medrivende 
musik, minimalistiske kostumer og forførende dansenumre. 

Natklubsangerinden Roxie Hart (Maria Lucia), der har myr-
det sin elsker, og den glamourøse dobbeltmorderske Velma 
Kelly (Julie Steincke) kappes fra fængslet om pressens 
gunst.

Kun den skrupelløse stjerneadvokat Billy Flynn (Tomas 
Ambt Kofod) kan redde pigerne fra galgen og gøre dem til 
berømtheder.

Medvirkende:
Maria Lucia, Julie Steincke, Jesper Asholt, Pernille Schrøder, 
Tomas Ambt Kofod og mange, mange flere.

Forestilling nr. 13 på Betty Nansen

13Chicago
Onsdag den 1. marts 2017

Forestilling nr. 13 på Det Ny Teater



. Tilmeldingskupon sæson 2016-17

Navn

Adresse       Postnummer & By

Telefon / Mobiltelefon

E-mail       Bindende underskrift

Påstigning (sæt kryds)     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      19        

   Antal billetter

   Udfyldes af Tour Club

ØNSKER
Angiv hvor mange billetter du ønsker til de enkelte forestillinger

ALTERNATIVE ØNSKER



Husk
porto

Tour Club Møn
v/Hans Olsen

Kobbelvej 31

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 fore-
stillinger du køber.

FÅ RABAT
Køb billet til mindst 3 forestillinger og nyd godt af vores 
rabatter. 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 
alternative ønsker, hvis nu en af de ønskede forestillinger 
er udsolgt. 

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

Derfor anbefaler vi, at du afleverer din bestilling hurtigst 
muligt og inden den 15. juni 2016. Den dag trækker vi lod 
om billetterne, så alle får en fair behandling og chance.

Det giver os samtidig overblik over om der er behov for en 
ekstra bus og forestilling, hvis mange vil se det samme!

BETALING
Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 12. juli 
2016 og 2. rate senest 12. august 2016.

Løssalgsbilletter betales senest 8 dage fra fakturadato.

KONTAKT
Tour Club Møns kontor 

Kobbelvej 31, 4780 Stege. 
Formand: Hans Olsen. Tlf. 55 81 53 64 
teaterbus@gmail.com

PS. Bestilte billetter refunderes ikke! 

PPS. Billetter udleveres i teaterbussen.
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Frøken Nitouche er en vaskeægte klassiker, der både på 
teatret og på film har fornøjet publikum siden den havde 
premiere i 1963.

Nu har du muligheden for at gense musicalen og høre de 
kendte sange igen.
 
Se eller gense den livs-smittende historie om 
klosterskolepigen, der pludselig inviteres ud i verden på 
den anden side af de tykke mure og får at vide hun skal 
giftes med en soldat.

Det er sødt. Det er rørende. Det er musikalsk og 
fornøjeligt. Og så er det genkendeligt.

Medvirkende: Anne-Sophie Jansfort er klosterfrøkenen 
Denise. Kristian Boland er Celestin og Floridor. Lisbeth 
Kjærulff er operette-primadonnaen Corinna og Frank 
Rubæk er Ritmester Chateau-Gibus.

Desuden medvirker Jørn Bondes orkester og Nørregade-
teatrets kor og ensemble.

14 Frøken Nitouche

Forestilling nr. 14 i Nørregadeteatret i Maribo

onsdag den 15. marts 2017



Der bliver fest og farver. Smittende 70´er-rytmer og gyng-
ende hofter. Hvis du synes John Travolta var fantastisk i 
rollen som Tony, så bare vent til du oplever Silas Holst i 
rollen! Hvem skulle spille den rolle, hvis ikke Silas Holst?

Musicalen er baseret på filmen af samme navn og handler 
om ung kærlighed, forelskelse og kampen for at få alting - 
ikke mindst sig selv - til at lykkes.

Det er samtidig et dejligt genhør med alle sangene, der er 
skabt af legendariske Bee Gees alias Gibb-brødrene.

Glæd dig til 30 medvirkende på scenen og masser af sang, 
dans, musik og en god historie!

Medvirkende: Silas Holst, Amalie Dollerup, Bodil Jør-
gensen, Allan Olsen, Christian Tafdrup, Line Krogholm, 
Emil Hartmann og den unge popstjerne Ilang Lumholdt.

Forestilling nr. 15, 16 & 17 i Falconer Salen

15 16   17   
Saturday Night Fever
30. marts 2017 * 5. og 6. april 2017

Så er der dømt disco-brag! Saturday Night Fever med Silas 
Holst og Amalie Dollerup i hovedrollerne leverer den ulti-
mative discofest og blinkede lamper!

Tour Club har sikret sig billetter til hele tre forestillinger - 
fordi forestillingen bare skal opleves!



De æder, drikker og sladrer på livet løs i Gustav Wieds 
nådesløse klassiker.

Livsens ondskab er ætsende satire om et lille samfund, 
hvor alle er sig selv nærmest og derfor går i vejen for 
hinanden. Det er hylende morsomt og aktuelt - det er 
historien om at fortabe sig i troen på, at lykken er at 
være noget frem for nogen.

Medvirkende: Ditte Gråbøl, Ole Lemmeke, Tom Jensen, 
Peter Zandersen, Peder Holm Johansen, Marie Knudsen 
Fogh, Laura Kvist Poulsen, Jeanette Lindbæk Birk og 
Johanne Dal-Lewkovitch.

Sarah er Ghita Nørbys afskedsforestilling og samtidig 
hendes markering af sit 60 års jubilæum som skuespiller.

Sarah handler om Sarah Bernard, der i sommeren 1922 
dikterer sine memoirier til sin loyale kammertjener og 
sekretær, Pitou.

I forsøget på at 
huske alle de-
taljerne, beder hun 
Pitou spille alle 
birollerne i sit livs 
drama. Hun genop-
lever på den måde 
sine største triumfer 
på teatret.

Medvirkende:
Ghita Nørby og 
Preben Kristensen.

Instruktion: Kasper 
Wilton.

Forestilling nr. 18 på Nørrebro Teater

Forestilling nr. 19 på Folketeatret

18 19Livsens Ondskab Sarah
Onsdag den 12. april 2017 Torsdag den 27. april 2017



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!

Stege Zoneterapi
v/Ebbe & Hanne Larsen

Storegade 100
4780 Stege

Tlf. 55 81 13 86 ml. 8.00-10.00
stegezoneterapi@gmail.com

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/Tommy Digemose

Storegade 58, 4780 Stege
55 81 41 33 tourclubmoen.dk

Få en 5-stjernet oplevelse 

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



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


