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Velkommen til Teatersæsonen 2012-13
Teaterbussen

Tour Club Møn byder velkommen til sin 13. sæson. Vi 
fylder teaterbussen og kører til store, underholdende, 
dramatiske, rørende, musikalske og anderledes oplev-
elser i forskellige genrer - fra lystspil, revy til musicals, 
opera og drama.

Fordeling af billetter
Vi råder over ca. 50 pladser til hver forestilling, og 
dem plejer der at være rift om! 
For at give alle en fair chance for at komme med 
på vores teaterture, fordeler vi billetterne ved 
lodtrækning.

Vi trækker lod den 26. maj 2012. Alle 
tilmeldinger modtaget indtil da, deltager 
i lodtrækningen.

Rabat ved køb af mindst 3 forestillinger
Køb billet til mindst 3 forestillinger og nyd godt af 
vores rabat. Se mere under priser.
ANBEFALING: Anfør gerne alternative ønsker, hvis 
en ønsket forestilling bliver udsolgt.

Afgangstider og opsamlingssteder 
Tider og steder fremgår af ordrebekræftelsen og kan 

også altid læses på vores hjemmeside 
http://tourclubmoen.dk

Hvis vi opretter en ekstra tur til en af de bestilte fore-
stillinger, vil det nye nummer, dato og opsamlingssted 
også fremgå af ordrebekræftelsen. Så pas godt på den!

OBS! OBS! Nyt opsamlingssted i Stege
Vores opsamlingssted i Stege flytter fra Super-Brugsen 
til Sukkerfabrikken fra 1. august 2012. 
Kom i god tid - vi kører præcist!

Husk at oplyse e-mailadresse
Sidste sæson var vi forskånet for aflysninger. Men 
skulle det ske, sender vi en e-mail ud.

Derfor beder vi om, at I oplyser e-mailadresse, så vi 
kan sende jer meddelelser, når det haster.

På gensyn i teaterbussen!

Med venlig hilsen Tour Club Møn 
v/Hans Olsen og Gurli Knudsen

®

®



Revydirektør og 
cykelstyr-skæg-
indehaver Flem-
ming Krøll har 
samlet et meget 
stærkt hold til 
årets Nykøbing 
F. Revy. I år kan 
revyen fejre 100 
års jubilæum.

Vickie Berlin, Susanne Breuning, Karsten Jansfort og 
Rasmus Krogsgaard optræder på slap line. 

Kapelmester Morten Wedendahl sætter musik til 
numrene, der er instrueret og koreograferet af Jeanne 
Boel. Flemming Krøll har sat i scene.

Tag med Tour Club Møn, når Nykøbing bliver til 
Revykøbing!

Scenen er sat i årets Cirkusrevy med Lisbet Dahl, 
Ulf Pilgaard, Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard og 
Ditte Hansen.

Kapelmester James 
Price svinger diri-
gentstokken og sørger 
for glad revymusik, 
når løjerne går løs 
på scenen. Niels 
Secher tager sig af 
scenografien, mens 
René Vinther står for 
koreografien.

Tag med til en aften i 
fest og farver - der er 
overhængende risiko 
for at få mange rigtig 
mange gode grin!
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Forestilling nr.1
Nykøbing F.Revyen kl.20

Forestilling nr.2
Cirkusrevyen kl.20

Torsdag den 9.august 2012 Onsdag den 22.august 2012



Dette er en livsbekræf-
tende forestilling, der 
stiller skarpt på livet 
og det at blive ældre. 
Hvad vil det egentlig 
sige at blive gammel? 
Kan man springe den 
fase af livet over? Kan 
man forberede sig på 
at skulle forlade livet?

Det er en forestilling 
man på én og samme 
tid griner over og 
bliver klogere af – 
uanset hvilken alder 
man har.

Medvirkende: Kirsten 
Peuliche, Finn Nielsen, 
Maria Stenz, Claus Bue 
og Jannie Faurschou.

Nyd den fantastiske historie om den helt almindelige 
kvinde Eva Duarte, der kommer til Buenos Aires 
for at prøve lykken og ender med at gifte sig med 
landets præsident.

Eva Duarte bliver til Eva Peron og siden til Evita. 
Folket elsker hende, mens militæret hader præsident-
fruen.

Selvom penge, der blev 
indsamlet til hendes hjælpe-
fond, viste sig at ryge i Evitas 
egne lommer, så forbliver 
myten om hende intakt. 

Don’t Cry For Me, Argentina.

Vi tager til Malmø Opera og 
ser forestillingen, der foregår 
på svensk.

3 4Slut Evita

Forestilling nr.3
Republique kl.20

Forestilling nr.4
Operaen i Malmø kl.19

Fredag den 21.september 2012 Tirsdag den 16.oktober 2012



Årets musical oplevelse i Danmark. 

Love Never Dies er fortsættelsen af 
Andrew Lloyd Webbers betagende 
musical Phantom of the Opera.

10 år efter Fantomet flygtede fra Pariser-
operaen, har han slået sig ned i forlys-
telsesparken Coney Island i New York. 
Her laver han teater, mens han savner 
sin store kærlighed Christine Daáe.

Christine er gift, bor i Paris og er en af 
verdens bedste sopraner. En dag bliver 
hun inviteret til New York….og ved 
ikke, hvad der venter.

Medvirkende: Louise Fribo, Bo Kristian Jensen, Mari-
anne Mortensen, Tomas Ambt Kofod, Steen Spring-
borg, Morten Staugaard og mange flere.

To af dansk teaters fyrtårne – Ditte Hansen og Lars 
Mikkelsen – får gnisterne til at springe og latteren til 
at rulle i denne roman-
tiske og morsomme 
komedie om ægtesk-
ab, arbejde og alt 
det andet, der ligger 
midt i mellem.

Katrine har gang i 
karrieren og penge 
nok. Hun har i hvert 
fald ikke brug for en 
mand! Lige indtil en 
toppost kræver, at hun 
er gift. Så får hun brug for Per, en rigmandssøn med 
sin helt egen dagsorden. Spørgsmålet er om trolden 
kan tæmmes?

Medvirkende: Ditte Hansen, Lars Mikkelsen, Ole 
Lemmeke, Anne Sofie Espersen, Sonja Oppenhagen, 
Kenneth Müller Christensen m.fl.
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Forestilling nr.5
Det Ny Teater kl.19.30

Forestilling nr.6
Nørrebro Teater kl.20

Onsdag den 7.november 2012 Torsdag den 6.december 2012



Kom ekstra godt ind i det 
nye år og oplev ægte wie-
nermusik fremført af det 
berømte Wienerorkester 
Schönbrunns Slotsfilhar-
monikere.

Orkestret er kendt for sin 
høje kunstneristiske for-
måen og betager hvert år 

tusindvis af mennesker med sin dejlige musik. 

Orkestret har sit navn efter det smukke slot Schön-
brunn som Habsburgerne i sin tid brugte som som-
merresidens og til at holde storslåede fester i. I dag 
indgår slottet som en del af UNESCOs verdensarv.

Så hvorfor rejse helt til Østrig for at høre Schön-
brunns Slotsfilharmonikere, når Tour Club Møns tea-
terbus kører dig lige til koncert-døren i København?!

Otte skuespillere farer ind og ud af skabe og døre for 
at få de mest vanvittige forviklinger til at gå op. Det 
er sin sag at skaffe en tenor til forestillingen!

Der er dømt grin, når replikkerne fyger hen over 
scenen i et forrygende tempo. Det er simpelthen 
farce, når det er allerbedst.

Medvirkende: 
Asger Reher, Kristian Boland, Mads Knarreborg, 
Pernille Schrøder, Lisbeth Kjærulff, Susanne 
Heinrich, Margit 
Watt-Boolsen og
Robin Haslund.

Peter Schrøder har 
instrueret.
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Forestilling nr.11
Falkoner Teatret kl.20

Forestilling nr.12
Folketeatret Store Scene kl.19.30

Lørdag den 5.januar 2013 Torsdag den 28.februar 2013



. Tilmeldingskupon sæson 2012-13
Navn

Adresse      Postnummer & By

Telefon       Mobiltelefon

E-mailadresse

Bindende underskrift

Påstigning      q Sukkerfabrikken Stege       q Kalvehave       q Stensved          q Vordingborg   

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

Antal billetter

Udfyldes af Tour Club

ALTERNATIVE ØNSKER
Antal billetter

Udfyldes af Tour Club

ØNSKER
Angiv hvor mange billetter du ønsker under de enkelte forestillinger

®

®



Husk
porto

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



Seriebilletter kan frit vælges blandt alle forestillinger. Du 
kan vælge lige så mange forestillinger, du ønsker. For at 
opnå serierabat skal du dog mindst vælge 3 forestillinger. 

Seriebilletter kan betales i 2 rater: 1. rate senest 29. juni 
2012 og 2. rate senest 15. august 2012.

Bestilte billetter refunderes ikke! 

Billetter udleveres i teaterbussen.

Tour Club Møn har kontor på Kobbelvej 31 i, Stege.

Billetpriser
Nr. Forestilling Løssalg Serie

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

Peter Langdal har håndplukket en række  komikere 
til denne forvekslingskomedie.

I centrum af løjerne står arbejdsløse Linda P., der 
charmerer sig til et job hos Ronny. Han er i virke-
ligheden Randi, der er forklædt som sin bror, der blev 

myrdet af Benny, 
som har taget 
flugten.

Lyder det forvir-
rende? Det er det 
også! Især når 
man er Linda P. og 
fandenivoldsk.

Medvirkende: Linda P, Ole Thestrup, Kristian 
Halken, Mads M. Nielsen, Vicki Berlin, Mette K. Mad-
sen, Per Pallesen, et live orkester og mange flere.
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Forestilling nr.13
Betty Nansen Teatret kl.20

Torsdag den 21.marts 2013 Nykøbing F. Revyen

Cirkusrevyen

Slut

Evita

Love never dies

Kan trolden tæmmes?

Nytårskoncert

Skaf mig en tenor
En tjener - to herrer

Jeg elsker dig

Sarah

530

530

395

600

700

465

690

450

465

435

450

480

480

320

550

650

390

660

375

390

360

375



‘Jeg elsker dig’ er en musical om par, parforhold og 
paranteser.

Musicalen er en hyldest til parforholdet på forskellige 
tidspunkter i vores liv. Det er en rejse gennem sand-
hed og myter om kærlighed og samliv.

Der er glimt i øjet og masser af musik, når Louise 
Mieritz, Christiane Gjellerup Koch, Henrik Koefoed, 
Henrik Lykkegaard samt en trio under ledelse af Fini 
Høstrup giver den gas.

Musicalen er inspireret af den amerikanske kultserie 
Venner, der som 
teaterstykke har 
gået i længst tid 
af alle stykker 
på Off-Broad-
way i New York.

Tag med på en 
forunderlig rejse 
gennem den fran-
ske skuespillerinde 
Sarah Bernards fan-
tastiske liv.

Ghita Nørby spiller 
skuespillerinden, 
der i løbet af sommeren 1922 dikterer sine memo-
rier til sin kammertjener Pitou. For bedre at kunne 
huske alle sine triumfer beder hun Pitou spille alle 
birollerne i hendes liv! Det er ikke kedeligt, når Sarah 
genoplever sine møder med nogle af den tids store 
skikkelser som Oscar Wilde og Bernard Shaw.

Preben Kristensen gør sammen med Ghita Nørby 
denne forestilling både rørende og morsom på én og 
samme tid. Det er teaterleg, når det er allerbedst.
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Forestilling nr.14
Folketeatret Hippodromen kl.20

Forestilling nr.15
Folketeatret Store Scene kl.19.30

tirsdag den 23.april 2013 Torsdag den 2.maj 2013



Møn
Storegade 33, 

Storegade 33, 4780 Stege, Tlf. 5581 5121

Storegade 29 • DK-4780 Stege 
Tlf. 55 86 15 00 • Fax 55 86 15 55

www.moensbank.dk

HAIR FLAIR
Frisør Tine Jensen,

Ulvshalevej 8, Stege

Tlf. 55 81 10 95

AutoMester Stege A/S
v/Lasse Hansen

Elmevej 5, 4780 Stege 

Tlf. 55 81 13 13

Stege Apotek
Storegade 6, Stege
Tlf. 55 81 40 13

www.stegeapotek.dk

Kobbelvej 42 • 4780 Stege
Tlf. 55 81 10 97 • Fax 55 81 10 33

www.moensglarmester.dk • post@moensglarmester.dk

TORVET 1 - TLF. 55 81 59 58
www.CafeFrederikVII.dk

STEGE
TRÆLASTHANDEL ApS

Elmevej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 51 15

Kobbelvej 49 · 4780 Stege
Tlf. 23 93 55 55

www.herligheder.dk

Festmad bragt lige til døren

Storegade 46, Stege, tlf. 55 81 50 20

- så behøver du ikke selv være expert
Mange tak 

til vores
annoncører

®



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

MØNS AUTO ApS
Kostervej 19 • 4780 Stege

Tlf.  55 81 56 06

Klintevej 42
4780 Stege · Tlf. 23 47 25 68BUTIK SKOVLY

– en anderledes butiksoplevelseLendemark

Storegade 4 h 4780 Stege h Tlf. 55 81 54 60

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

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

www.danbolig.dk

www.core360.dk


