
Teaterbussen

Sæson 2019-20

Tour Club Møn
- når du vil køres lige til teaterdøren

tourclubmoen.dk    teaterbus@gmail.com
Formand Niels Carlsen tlf. 2336 4780  Kasserer Randi Hansen tlf. 5581 6069



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

www.moensbank.dk
Kobbelvej 49 · 4780 Stege

Tlf. 23 93 55 55
www.herligheder.dk

Festmad bragt lige til døren

Kobbelvej 49 · 4780 Stege
Tlf. 23 93 55 55

www.herligheder.dk

Festmad bragt lige til døren

Storegade 57 · 4780 Stege
Tlf. 21 48 10 75
mail@hoereroeret.dk
www.hørerøret.dk

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

høreapparater og høreværn.

Besøg Hørerøret Møn’s hørecenter 
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Velkommen til teatersæsonen 2019-20

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
i teaterbussen!

Med venlig hilsen  

Tour Club Møn
Niels Carlsen 

tlf. 2336 4780

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 5. sæson som forening med nye og 
spændende forestillinger. 

Læs mere om de enkelte forestillinger på de følgen-
de 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.

®

®



Er du forberedt på et GODT sommergrin?!!

Løjerne bliver sluppet løs, når Pernille Schrøder, Henrik Koefoed, 
Troels Malling, Rikke Buch Bendtsen og Rasmus Krogsgaard 
indtager scenen i årets festlige Nykøbing F Revy 2019. Intet er for 
stort eller småt til at stå for revy-skud!

Kapelmester: Mickey Pless og hans swingende revyorkester
Instruktion: Michel Castenholt
Producer: Flemming Krøll

Året er 1905 i Zarens Rusland. Tevje forsøger at holde balancen 
som en spillemand på en tagryg. Han bliver for alvor udfordret, 
da hans 3 giftefærdige døtre nægter at lade traditionerne be-
stemme, hvem der skal få deres hjerte.

Men er kærligheden til døtrene stærkere end loyaliteten over for 
traditionerne og troen?

I horisonten lurer jødeforfølgelse, verdenskrige og revolution i 
denne hjerteskærende musical med de evigtgrønne sange som 
Hvis jeg var en rig mand og Tradition.

Medvirkende: Tommy Kenter, Ann-Mari Max Hansen, Jesper 
Asholt, Marianne Høgsbro, Holger Perfort og mange flere

1 2Nykøbing F Revyen Spillemand på en tagryg
Forestilling nr. 1 i Nykøbing Teater Forestilling nr. 2 på Det Ny Teater
onsdag den 21. august 2019 torsdag den 3. oktober 2019



Oplev spektakulær irsk underholdning, når Irish Dreams indtager 
Ringsted Kongrescenter.

Vi kommer med nogle af Irlands mest talentfulde dansere på en 
magisk rejse i en blanding af irsk musik, sang og dans.

De viser os gavmildt de mange blændende dansetraditioner fra 
deres land. Med en energi og inderlighed, der breder sig fra de 
medvirkende på scenen til alle i salen.

Det bliver en festlig aften, hvor vi bliver budt på mange forskel-
lige aspekter af traditionel irsk underholdning kombineret med 
Irlands nationale instrument: Uilleann Pipes.

3 Irish Dreams
Forestilling nr. 3 i Ringsted Kongrescenter
torsdag den 24. oktober 2019

Skatteøen er tilbage på Folketeatret! Til tonerne af Sebastians 
musik og sange føres vi ud på det Caribiske hav blandt eneboere, 
pirater, søulke og med den lede sørøver, John Silver lige i hælene!

Glæd dig til en hæsblæsende skattejagt og et genhør med sange 
som Fuld af nattens stjerner, Sørøversangen, Hispaniola m.fl.

Medvirkende: Kasper Leisner, Szhirley, Jacob Spang Olsen, 
Christian Mosbæk, Kristian Boland, Morten Lützhøft, Søren Bang 
Jensen, Ole Boisen, Martin Geertz, Mathias Sprogøe Fletting m.fl.
Musik og sangtekster: Sebastian

4 Skatteøen
Forestilling nr. 4 på Folketeatret
onsdag den 30. oktober 2019

Obs! Vi kører allerede kl. 15.30

(forestillingen starter kl. 18)



Mimi og Rodolfos svære pariserkærlighed rejser med tidsmaskinen, 
rusker op i klangbilledet og indtager Østre Gasværk Teater!

Stjerneinstruktøren Amy Lane fra Royal Opera House i London 
placerer Puccinis stort vibrerende drama i en tidsmaskine og sætter 
kursen mod 1920:

De unge og forhutlede elskende, Mimi og Rodolfo, bor stadig på 
kvisten i Paris. Men deres vanskelige kærlighedsaffære transpor-
teres fra 1800-tallets latinerkvarter til det kreativt eksploderende 
digter- og jazzmiljø i Byernes By et halvt århundrede senere.

Klangligt skeles der i det nyskrevne kammerarrangement til uni-
verser à la Piaf og Aznavour, når orkestret – inklusive strygekvartet, 
akkordeon, klaver, bas og klarinet – forfølger tidens på én gang 
smukke og beskidte rendestenslyd.

Oplev La Bohème - en af verdens mest opførte operaer lige siden 
verdenspremieren i 1896 - i en sjældent passende ramme i Østre 
Gasværk, når én af Europas mest anerkendte instruktører får frit 
spil i gasbeholderen.

Medvirkende: Peter Lodahl, Yana Kleyn, Mark Stone, Yunpeng 
Wang, Jens Søndergaard; Helle Gössler, Nicolai Elsberg m.fl.

5 La Bohème
Forestilling nr. 5 på Østre Gasværk
tirsdag den 26. november 2019



Det startede i Brændkjær Kirke i Kolding i 1995 med en stem-
ningsfyldt julekoncert, der blev en kæmpesucces.

Knap et kvart århundrede senere turnerer Stig Rossen stadig 
landet rundt og underholder med sine julekoncerter i udsolgte 
sale til de knap 30 julekoncerter han laver hvert år.
 
Til årets julekoncert byder Stig Rossen på et bredt repertoire fra 
ind- og udland. Det er en julekoncert med stor J, og det er man 
slet ikke i tvivl om, når man sætter sig godt til rette i sædet i 
Ringsted Kongrescenter.

Medvirkende: Stig Rossen og gæstesolist Jasmin Gobay

6 Julekoncert med Stig Rossen
Forestilling nr. 6 i Ringsted Kongrescenter Forestilling nr. 7 i Maribo Hallen
onsdag den 11. december 2019

Traditionen tro byder vi det nye år velkommen med den festlige 
nytårskoncert i Maribo hos Nørregade Teatret, der år efter år 
trækker fulde huse.

Tivolis Promenade-orkester, der i dag blot hedder Promenade-
orkestret, sørger for, at vi får en dejlig og traditionsrig nytårskon-
cert og en festlig aften i Maribo Hallen.

Sidste år sendte vi 3 busser afsted - det gør vi igen i år.

Medvirkende: Anette Heick, Michael Carøe, Gert Henning Jensen, 
Lisbeth Kjærulff - og så naturligvis det boblende promenade-
orkester

7 Nytårskoncert
fredag den 3. januar 2020



Priser & rabatter
Nr.      Forestilling                     Løssalg    Serie   UngdomKøb 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 løs-
salgspris.

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 2019. 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 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.

Nykøbing Revyen 2019

Spillemand på en tagryg

Irish Dreams

Skatteøen 

La Bohème

Julekoncert med Stig Rossen

Nytårskoncert

Bonnie & Clyde

Så længe mit hjerte slår

Vild med dans

Midt om natten

Natten er dagens mor

Ørkenens Sønner
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Obs! Obs! Obs!
Hvis mange vil se den samme forestilling,  

kan der komme en ny dato.  
Tjek din faktura og se, hvornår du skal med.

395



. Tilmeldingskupon sæson 2019-20

Navn       

Adresse       Postnummer & By

Telefon / Mobiltelefon

E-mail       Bindende underskrift

Påstigning (sæt kryds)     q Sukkerfabrikken Stege          q Kalvehave ved busstop           q Stensved  ved afkørsel 41           

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



Bonnie Elizabeth Parker og Clyde Champion Barrow var reality-
stjerner før vi det begreb fandtes!

De var helte i en desperat underverden, som de med alle midler 
forsøgte at stige op fra. Folk hadede bankerne, og i Bonnie & 
Clydes oprør kunne de se sig selv. 

Bonnie & Clyde blev dyrket som idoler indtil de blev skudt sønder 
og sammen af politiet i en alder af 24 og 25.

Medvirkende: Astrid Elbo, Ulrik Birkkjær, Veronica Bracaccini, 
Stephanie Nguyen, Suad Demirovic, Robert Malmborg

Velkommen til 
en vaskeægte 
Giro 413-musical 
om knuste hjer-
ter og en moden 
sygeplejerske, 
der først flytter 
hjemmefra, da 
moderen dør.

Musicalen er 
fuld af varme og 
kærlighed og af 
kendte sange:

Rør ved mig. Rigtige venner. To lys på et bord. Glemmer du. Lille 
sommerfugl, Skibet skal sejle i nat, Se Venedig og dø.

Man behøver blot at synge de første ord, så lyder resten af teks-
ten og melodien i ens indre øre.

Medvirkende: Marie Mondrup, Tom Jensen, Jesper Riefensthal, 
Rasmus Fruergaard, Tanya Lund Andersern, Morten Christensen, 
Troels II Munk og Sonja Oppenhagen

8 9Bonnie & Clyde Så længe mit hjerte slår
torsdag den 16. januar 2020 onsdag den 5. februar 2020
Forestilling nr. 8 på Betty Nansen Teatret Forestilling nr. 9 på Folketeatret



Fredag efter fredag har Vild med Dans rullet hen over danskernes 
tv-skærm i 15 sæsoner, og nu bliver tv-succesen omsat til teater.

Du bliver inviteret indenfor i dette dansens og drømmenes 
univers. Der, hvor professionelle dansere forvandler kendisser til 
dansere efterhånden som konkurrencen skrider frem.

Glæd dig til en festlig aften fuld af spektakulær dans, eventyrlige 
kostumer, liveorkester og et KÆMPE show! 
Velkommen til en vaskeægte verdenspremiere på Østre Gasværk.

Vild med Dans - The Musical er en festlig forestilling om håb, mod 
og livsforandrende oplevelser.

Vild med Dans  - The Musical bliver opført af professionelle dan-
sere fra Vild med Dans i tæt samarbejde med en række kendte 
skuespillere.

Medvirkende: Asta Björk, Morten Kjeldgaard, Michael Olesen, 
Mille Gori, Niels Ellegaard, Camilla Bendix, Lise Koefoed, Troels 
Thorsen, Julie Agnete Vang, Katrine Nørgaard, Rasmus Grandt, 
Sofie Akerø med flere

Instruktion: Rolf Heim

10 Vild med dans
Forestilling nr. 10 i Østre Gasværk
onsdag den 4. marts 2020



Forestilling nr. 11 i Tivolis Koncertsal11 Midt om natten
onsdag den 15. april 2020

En af de senere års helt store danske musicalsucceser, Midt om 
natten, vender tilbage i en fornyet version, der lægger sig endnu 
tættere op ad den originale handling i den danske biografsucces.

Vi bliver taget med tilbage til firsernes Danmark. Dengang, hvor 
man stadig kunne drømme om frihed, lighed og kærlighed og om 
at gøre sig fri af samfundets snærende lænker.

Der bliver gensyn med Benny, Arnold, Tusindfryd, Susan Himmelblå 
og alle de andre skæve eksistenser fra minifristaden Haveje. 

Vi får en perlerække af kendte hits som Papirsklip, Tik Tak og Midt 
om natten. 
Oven i hatten får vi træfsikre hits fra Kim Larsens og Gasolins bag-
katalog: Langebro, Kvinde Min, Tarzan Mamma Mia, Rita og Vi er 
dem de andre ikke må lege med.

Medvirkende: Kurt Ravn, Gustav Wolter, Troels Malling, Lise Baa-
strup, Allan Mortensen, Pernille Højmark, Jimmy Jørgensen, Max 
Hansen, Jesper Lohman, Sigud Holmen Le Dous, Henriette Lund, 
David Owe med mange flere bl.a. stort orkester og ensemble

Manuskript: Heinrich Christesen baseret på filmmanus af Erik Ball-
ing, Henning Bahs og Kim Larsen



Vi skal opleve en familie i krise, hvor alkoholisme, bekymringer 
om økonomi, tvivl om identitet og desperat længsel efter at 
komme væk kæmper med frustrationen over at være bundet til 
hinanden.

Det er Lars Norensk familiedrama for fuld udblæsning! Intens 
med ætsende klaustrofobi i en familie, hvor alle er ødelagt af det 
ensomme liv i familiens fængsel.
Dette stykke er Lars Noréns gennembrudsdrama fra 1982.

Medvirkende: Preben Kristensen, Ellen Hillingsø, Anton Hjejle og 
Nicolai Jørgensen
Forfatter: Lars Norén

Egentlig behøver Ørkenens Sønner ikke den helt store omtale...

De fleste af os kender dem allerede ganske godt: De 4 knaldperler 
alias Henrik Koefoed, Niels Olsen, Asger Reher og Søren Pilmark.

De har lagt Danmark ned adskillige gange før og serveret humor 
en del syd for bælte-stedet. 

Nu gør de det igen 
med forestillingen: En 
fez i en hornlygte.

Som altid er Ørkenens 
Sønner ikke for de 
allersarteste sjæle.

Til gengæld er der 
grine-garanti, når den 
rødhattede kvartet 
folder sig ud i smoking 
og fez.

God fornøjelse!

Forestilling nr. 12 på Folketeatret Forestilling nr. 13 i Ringsted Kongrescenter12 13Natten er dagens mor Ørkenens sønner
onsdag den 6. maj 2020 tirsdag den 8. september 2020



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

Klinik for Fodterapi

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

Tour Club Møns

Generalforsamling

®
afholdes

onsdag 18. september 2019 kl. 14
på Møn Bibliotek

Borre



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

Lendemark

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege

Skal boligen sælges?

RealMæglerne Ryberg & Thorsbro 72170772

Egons A/S * Tlf. +45 7020 1747 * egons@egons.dk


