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Altid GRATIS høretest mulighed for 14 dages GRATIS 
og uforpligtende prøveperiode. Salg og service af 

høreapparater og høreværn.

Besøg Hørerøret Møn’s hørecenter 
til en snak om din hørelse.



Velkommen til Teatersæsonen 2018-19

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

HUSK AT GIVE OS DIN E-MAIL
Vi sender din faktura på e-mail, ligesom vi giver dig besked 
på din e-mail, hvis noget ændrer sig eller en forestilling 
bliver aflyst.

Derfor beder vi om, at alle, der har en e-mail, skriver den 
på tilmeldingskuponen (med BLOKBOGSTAVER).

VEL MØDT OG PÅ GENSYN
På gensyn i teaterbussen, der igen i sæsonen 2018-19 kom-
mer fra Ørslev Turist!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn
Niels Carlsen 

tlf. 2336 4780

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 4. sæson som forening med 
nye og spændende forestillinger. 

Læs mere om de enkelte forestillinger på 
de følgende sider og se selv, om ikke der er 
noget, du kunne tænke dig at opleve!

BILLETTER
Alle, der køber billet, skal være medlem af Tour Club Møn. 
Det koster 50 kr. pr. person om året.

For at opnå rabat på dine billetter, skal du købe billet 
til mindst 3 forestillinger. Køber du flere billetter end 3 i 
samme sæson, får du også rabat på dem.

TILMELDING
Når du har udfyldt tilmeldingsblanketten midt i kataloget, 
skal du sende den til Tour Club Møns kontor. 

ÉN TILMELDING PR. HUSSTAND
Hvis par, der ikke har fælles bopæl, ønsker plads ved siden 
af hinanden i teatret, så send tilmeldingerne i samme kuvert.

®

®



Seebach er hele Danmarks nye musical og er familien See-
bachs historie fortalt gennem alle de store hits.

Musicalen Seebach er historien om en af de mest betyd-
ningsfulde familier i dansk musik. Om far og søn - Tommy 
og Rasmus. Om op- og nedture. Om den lette genre og 
dens tunge bagside i forhold til livet, døden og kær-
ligheden. Om musikken. Om drømme og nederlag.

Publikum kommer med på en rejse gennem de sidste 50 
års danske musikhistorie - fra rampelyset på de store 
scener til de mørkeste afkroge af livet bag dem.

Seebach musicalen er et stykke danmarkshistorie fra 
60ernes pigtråd over tre årtiers Melodi Grand Prix til vor 
tids popmusik. Det hele er indrammet af den musik, vi 
allesammen kender.

“Den er fejende flot, rørende og morsom.”
Politiken

Spænd selen og smør lattermusklerne! Der er lagt op til 
latter-rige sommerløjer i Nykøbing F Revyen 2018.

Som altid, så handler det om en god gedigen gang under-
holdning med morsomheder om tidens aktuelle emner.

Flemming Krøll står atter engang og for sidste gang i spid-
sen for et sprudlende ensemble, der består af:

Julie Steincke, Pernille Schrøder, Rasmus Krogsgaard og 
Gordon Kennedy.
Kapelmester Mickey Pless binder numrene sammen i musi-
kalsk selskab med et veloplagt orkester.

1 2Seebach musical Nykøbing F Revyen
Forestilling nr. 1 på Det Kgl. Teaters Gamle Scene Forestilling nr. 2 i Nykøbing Teater
onsdag den 11. juli 2018 onsdag den 22. august 2018

UDSOLGT



I slutningen af 90érne kom hele Danmark på fornavn med 
Anja og Viktor i den populære film af samme navn.
Nu kommer den sjove og superromantiske komedie som 
livssmittende pop-musical.

Fortid og nutid mødes: Dengang i 1999, hvor Viktor mødte 
sin elskede Anja for første gang - og frem til 2018, hvor 
Anja netop har forladt sin mand gennem 20 år.

Musikken leveres live på scenen af bandet Innocent Blood, 
der skrev musikken til filmens populære soundtrack.

Medvirkende: Sofie Lassen-Kahlke, Robert Hansen, Oliver 
Bjerrehus, Joachim Knop, Karl Bille, Anna Clara Sachs 
Leschly, Nicolai Jensen m.fl.

3 Kærlighed ved første hik
Forestilling nr. 3 i Tivolis Koncertsal
onsdag den 26. september 2018

Mens alle andre lider og dør, så går den gode soldat Svejk 
igennem krigens strabadser uden en skramme.

Hvad er Svejk? Idiot, genial eller et udspekuleret fjols?

Oplev et stjernehold af skuespillere i stykket om den god-
modige soldat, der møder verden med det farligste våben:
Humoren!

Medvirkende: Rasmus Botoft, Ulla Henningsen, Steen Stig 
Lommer, Asger Reher, Tom Jensen, Asbjørn Krogh Nissen, 
Jesper Groth, Emil Bodenhoff-Larsen og Sara Viktoria Bjer-
regaard.

4 svejk
Forestilling nr. 4 på Nørrebro Teater
tirsdag den 9. oktober 2018



Peer Gynt er et eventyrligt drama om at være sig selv, uden 
at være sig selv nok.

“Blodet er aldrig så tyndt, at man ikke er lidt i slægt med 
Peer Gynt,” minder Henrik Ibsen os om i sin fantasifulde 
fortælling om lykkeridderen, der drager ud i verden med 
ambitioner om at finde sig selv og blive noget til stort.

Peer Gynt prøver det meste på sin rejse, der fører ham 
verden rundt: Han forfører kvinder på stribe og forlader 
dem. Han bliver rig og mister det hele. Han bliver profet og 
mister forstanden.

Undervejs indser han, at han i virkeligheden og i sin ihær-
dige søgen efter sin indre kerne, er flygtet fra de allervigtig-
ste ting og personer i sit liv: Familien, kæresten og barnet - 
alle dem, der kunne have hjulpet ham med at finde sig selv.

Peer Gynt spiller på Hippodromen.

Medvirkende: Preben Kristensen, Cyron Melville, Annette 
Støvelbæk, Mads Knarreborg, Michael Brostrup m.fl.

5 Peer gynt
Forestilling nr. 5 på Folketeatrets Hippodromen
torsdag den 25. oktober 2018



Pelle Erobreren er Martin Andersen Nexøs berømte historie 
om en far og hans søn, der flygter fra fattigdommen over 
havet og ankommer til Bornholm i 1877. 

Det er den rørende historie om en lille dreng, der uforfær-
det og nysgerrigt udfordrer sin skæbne og verden omkring 
sig. Om hans ukuelige far, der drømmer om at give sit barn 
et bedre liv, end han selv har haft.

Østre Gasværk gør Pelle Erobreren til en episk forestilling 
fuld af ord, sange og musik.

Medvirkende: Thomas Bo Larsen, Kaya Brüel, Bjarne Hen-
riksen, Signe Egholm Olsen, Sara Hjort Ditlevsen, Birgitte 
Raaberg, Stine Prætorius, Kristian Halken m.fl.

6 pelle erobreren
Forestilling nr. 6 i Østre Gasværk Forestilling nr. 7 i Ringsted Kongrescenter
torsdag den 15. november 2018

Der er lagt op til en stemningsfuld og hyggelig julekoncert 
med Stig Rossen og hans store orkester og kor.

Julekoncerten byder på en perlerække af julens klassik-
ere, så vi kommer i den helt rette julestemning!

Medvirkende: Stig Rossen, Andrea Lykke Oehlenschlæger, 
orkester og kor.

7 Julekoncert
onsdag den 12. december 2018



Priser & rabatter
Nr.        Forestilling                               serie         løssalgKøb 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 2018. 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!

Der kan derfor forekomme en ny/ekstra dato, hvis 
mange vil se den samme forestilling og vi sætter en 
ekstra bus ind.

BETALING
Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 14 dage 
fra fakturadato. 2. rate senest 1 måned efter 1. rate.

Løssalgsbilletter betales senest 8 dage fra fakturadato.

KONTAKT
Tour Club Møns kontor, Rønnevænget 28, 4780 Stege. 
Kasserer: Randi Hansen. 

Tlf. 5581 6069 
teaterbus@gmail.com

PS. Bestilte billetter refunderes ikke! 

PPS. Billetter udleveres i teaterbussen.

Seebach Musical

Nykøbing Revyen 2018
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. Tilmeldingskupon sæson 2018-19

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. 

ØNSKER
Angiv hvor mange billetter du ønsker til de enkelte forestillinger

ALTERNATIVE ØNSKER

Forestillingsnummer

Forestillingsnummer

Antal billetter

Antal billetter

Udfyldes af Tour Club



Husk
porto

Tour Club Møn
v/Randi Hansen

RØNNEVÆNGET 28

4780 Stege



Et godt nytår skal fejres med en FESTLIG nytårskoncert!

Sidste år sendte vi tre busfulde Tour Clubbere til nytårs-
koncert i Maribo - og nu gentager vi successen! 

Tag med til Nørregade Teatrets traditionsrige og festlige 
nytårskoncert. Her sørger det, der engang var Tivolis 
Promenade-orkester, og som i dag blot hedder Promenad-
eorkestret, for en festlig aften i Maribo Hallen.

Medvirkende: Den norske sopran Vibeke Kristensen, sven-
ske Linda Olofsson, Christoffer Brodersen og Stig Rossen - 
og så naturligvis det sprudlende promenadeorkester.

I denne elskede Kai Normann Andersen musical bliver mø-
det mellem Olympens guder og teatrets folk til en festlig 
aften med romantik, stjernestøv og skøn musik.

Historien om komponisten Berger, der får hjælp af musik-
kens muse, bliver i Folketeatrets version støvet lidt af, så 
vi kan grine og synge med inden “Den allersidste dans”!

Tag med til en glad aften med alle de kendte melodier.

Medvirkende: Amalie Dollerup, Trine Gadeberg, Carsten 
Svendsen, Christopher Læssø, Lone Hertz, Asger Reher, 
Troels Malling, Kristian Holm Joensen m.fl.

11 12nytårskoncert mød mig på cassiopeia
fredag den 4. januar 2019 onsdag den 6. februar 2019
Forestilling nr. 11 i Maribo Hallen Forestilling nr. 12 på Folketeatret



Champagnen flyder i stride strømme, og lidenskaber og 
løgne får både frit spil og helt frit løb i en hyldest til livet 
og livsglæden i Johan Strauss’ klassiker: Flagermusen.

Vi møder hele systemet oppefra og ned. 

De lyver og flirter en masse allesammen: De adelige, de 
nyrige spekulanter fra borgerskabet, deres koner, konernes 
elskere, deres ambitiøse tjenestepiger og statens ubestik-
kelige embedsmænd.

På nær den svært berusede fængselsbetjent, der ene 
mand gennem sine alkoholtåger erfarer sandheden - og er 
nødt til at drikke endnu mere for at holde det ud og for at 
komme på omgangshøjde med de andre galninge!

Peter Langdal har iscenesat løjerne i Operaen, og det bliver 
mere end almindeligt festligt med masser af god musik til at 
få forviklingerne til at glide ned!

Medvirkende: Gert Henning-Jensen, Michael Kristensen, 
Susanne Resmark, Morten Eisner, Denise Beck, Mia Berg-
ström, Joakim Larsson og mange flere + Det Kgl. Operakor 
og Det Kgl. Kapel Orkester.

13 flagermusen
Forestilling nr. 13 i Operaen
onsdag den 27. februar 2019



Forestilling nr. 14 på Det Ny Teater14 Phantom of the opera
onsdag den 13. marts 2019

Oplev dansk teaterhistories største publikumssucces og mest 
ekstravagante musical af Andrew Lloyd Webber.

Det bliver et skue uden lige, når flere end 100 sangere, 
skuespillere, balletdansere og musikere går på scenen i en 
ny kæmpe-opsætning af den legendariske musical, der har 
spillet for udsolgte sale verden over.

Musicalen blev uropført i London i 1986, hvor den stadig 
væk spiller. I West End og på Broadway har forestillingen 
skrevet teaterhistorie ved at være den længst spillende 
musical i engelsk og amerikansk teaterhistorie.

Phantom of the Opera er en helt igennem romantisk og 
dramatisk historie, der udspiller sig i Pariseroperaen i 
slutningen af 1800-tallet. 

En vansiret komponist, der skjuler sit ansigt bag en maske, 
huserer nederst i operaens kælder og forelsker sig håbløst 
i den unge sopran Christine.

Han gør ALT, hvad han kan for at vinde hendes kærlighed. 
Helt uden skrupler terroriserer han på det groveste opera-
ens personale med sine mange numre og sin musik.

Denne opsætning på Det Ny Teater er helt ud over det sæd-
vanlige og byder på nogle af de mest overdådige dekora-
tioner, kostumer og special effects, der er set på en dansk 
scene.

Medvirkende: Tomas Ambt Kofod, Louise Fribo, Christian 
Lund og mange, mange flere

Musik: Andrew Lloyd Webber
Sangtekster: Charles Hart
Manuskript: Richard Stilgoe og Andrew Lloyd Webber



Velkommen til en musikforestilling om at sætte sin hat 
som man vil - frit efter Bent Fabricius Bjerre og Klaus 
Rifbjerg.

Den fandenivoldske Annie har det svært med regler, kasser 
og etiketter. Hun vil sætte sin hat som hun vil og møde 
verden med godt humør. For hvis man aldrig prøver noget, 
så sker der heller ikke noget.

Jeg er sgu min egen er en sprudlende folkekomedie og et 
musikalsk drømmespil om at ville leve livet.

Medvirkende: Lise Baastrup, Tom Jensen, Anne Sofie 
Espersen, Marie Askehave, Morten Hemmingsen, Nicolai 
Jandorf og Mathilde Passer.

Tove Ditlevsen har netop udgivet novellesamlingen “Den 
onde lykke” og er i gang med sit fjerde ægteskab.

Ægteskabet med Ekstra Bladets chefredaktør Victor An-
dreasen veksler mellem konstant lykke og sammenbrud. 
De bevæger sig i en spændetrøje af gensidigt begær og 
nedslidende afhængighed.

De føler sig bundet til 
hinanden via skæbnen, 
men kvæles i det. 

Hun dulmer livet med 
kemi. Han søger lindring 
hos unge elskerinder.

Denne hudløst ærlige 
forestilling spiller på 
Folketeatrets Store 
Scene.

Medvirkende: Paprika 
Steen, Lars Brygmann, 
Bente Eskesen m.fl.

Forestilling nr. 15 på Nørrebro Teater Forestilling nr. 16 på Folketeatret15 16jeg er sgu min egen Toves værelse
torsdag den 28. marts 2019 tirsdag den 9. april 2019



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 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

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

- din lokale elkontakt
Tlf. 55 81 48 21

Lendemark Hovedgade 17 * 4780 Stege
info@sme-el.dk     www.sme-el.dk



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

Lendemark

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege


