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Velkommen til teatersæsonen 2021-22

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. 2022 7500

Teaterbussen

Vi byder velkommen til vores 6. 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 sidst 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.

®

®



Velkommen til halløj på tyroler-hotellet!

Overtjener Leopold har forelsket sig i værtinden Josepha, som 
igen er forelsket i undertøjsfabrikanten Sülzheimer, der mest er 
forelsket i sig selv - lige indtil han møder den charmerende og 
læspende Clara.

Og sangene: Ja, ja, ja - nu kommer jeg og Man kan jo ikke gøre 
for, at man har charme er også med i denne elskede operette 
selvom instruktøren giver stykket et lille skævt pift. Han sender 
en lille kærlig hilsen til Halløj på Badehotellet og den danske 
filmversion af denne elskede, musikalske komedie.

Amorinerne flyver forvildede rundt over alpetoppen og vikler sig 
ind i en tvist mellem de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og 
Møller om, hvorvidt undertøjsheldragten skal knappes forfra eller 
bagfra.

Medvirkende: Pelle Emil Hebsgaard, Karsten Jansfort, Søren 
Hauch-Fausbøll, Marie Mondrup, Clara Ellegaard, Troels Malling, 
Katrine Schmidt Nørgaard, Niels Anders Manley, Morten Bo Koch 
og Kristoffer Sass 

Musikere: Nikolaj Heyman, Tom Bilde og Henrik Silver
Instruktion og bearbejdelse: Rolf Heim

1 Sommer i Tyrol
Forestilling nr. 1 på Folketeatret
onsdag den 6. oktober 2021



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 Bal-
ling, Henning Bahs og Kim Larsen

2 Midt om natten
Forestilling nr. 2 i Tivolis Koncertsal
onsdag og torsdag den 13. og 14. oktober 2021

Obs! Alt udsolgt
- overført fra sidste sæson



Oplev Preben Kristensen i denne pragtopsætning af Oliver - godt 
bakket op af et kæmpe ensemble!

Preben Kristensen udfolder sig i den ikoniske rolle som hæleren 
Fagin i denne gribende, morsomme og dramatiske forestilling med 
stærke karakterer og uforglemmelige sange.

Dette er en af musicalverdenens absolutte hovedværker. 
Forestillingen er baseret på Charles Dickens udødelige roman Oliver 
Twist og handler om livet på samfundets bund i Viktoriatiden.

Den forældreløse Oliver beder om en skefuld vælling mere, og det 
gør han ikke ustraffet. Snart begynder hans rejse ind i Londons 
underverden blandt lommetyve og lurendrejere.

Denne opsætning er den største nogensinde på Det Ny Teater og er  
nomineret til Reumertprisen for årets musical. Der er ikke sparet på 
noget: Scenografien er fabelagtig, og musikken spiller dejligt.

Medvirkende: Preben Kristensen, Ann Mari Max Hansen, Sebastian 
Harris, Rasmus Fruergaard, Monica Isa Andersen, Camille Cathrine 
Rommedahl, Michal Lindvad m.mange fl.

Iscenesættelse: Daniel Bohr

3 Oliver
Forestilling nr. 3 på Det Ny Teater
onsdag den 1. december 2021



Få en musikalsk, festlig og flot start på det nye år.

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.

Aftenens solister er: Jesper Lundgaard, Vibeke Christensen, Trine 
Gadeberg og Bo Christian Jensen

Medvirkende: Det boblende promenade-orkester under ledelse 
af Bjørn Hyrup

4 Nytårskoncert
Forestilling nr. 4 i Maribo Hallen
fredag den 7. januar 2022



Det er et underligt persongalleri, der mødes en aften i det fine 
Heibergske hjem, hvor H.C. Andersen har søgt tilflugt efter en 
uheldig optræden: Han tabte simpelthen sit gebis, mens han 
holdt en hyldesttale for kongen og hans grevinde.

Skamfuld søger han trøst hos ægteparret Johanne Luise og Johan 
Ludvig, der er spydspidser i den kulturelle elite som H.C. Ander-
sen så gerne vil være en del af. Men Johanne møder ham med 
hån og rendestenssprog på denne aften, hvor facaden på dansk 
teaters store diva skridt for skridt krakelerer, når hun tørner sam-
men med det andet skyggebarn Hans Christian.

Fra regnormenes liv er dramatik og kammerspil i verdensklasse og 
fremføres af en perlerække af dansk teaters store skuespillere.

Stykket har gået sin sejrsgang mange steder i Europa og blev i sin 
tid iscenesat af selveste Ingmar Bergmann i München.
Den har tidligere været spillet på Det Kgl. Teater med Jørgen 
Reenberg og Ghita Nørby i hovedrollerne.

Medvirkende: Ellen Hillingsø, Ole Lemmeke, Preben Kristensen 
og Elsebeth Steentoft

Af: P.O. Enquist

5 Fra regnormenes liv
torsdag den 17. februar 2022
Forestilling nr. 5 på Folketeatret



Vinterens store forestilling i Nørregade Teatret er den danske 
komedie-perle Harry og kammertjeneren, der er baseret på den 
elskede film fra 1961.

Harry er en lille mand, som lever et stille liv på en skrotplads som 
han bestyrer. En dag arver han og beslutter at forsøde tilværelsen 
lidt ved at ansætte en kammertjener.

Men hvad sker der mellem mennesker, når pengene slipper op? 
Kan de nære venskaber så holde eller hvad sker der?

Forfatter og dramatiker Leif Panduro har skrevet stykket, mens 
Bent Fabricius Bjerre lavede musik til Ida og Bent Froms tekster, 
da Steen Springborg overførte filmen til teatret.

Se og genhør den lange perlerække af velkendte sange til forestil-
lingen i denne festlige opsætning.

Medvirkende: Jan Schou, Flemming Krøll, Pernille Schrøder, 
Torben Zeller, Rasmus Krogsgaard, Frank Rubæk og Nørregade 
Teatrets ensemble.

Kapelmester: Jørn Bonde

6 Harry og kammertjeneren
Forestilling nr. 6 på Nørregade Teater i Maribo
tirsdag den 8. marts 2022



Vi spiser kage selvom det ikke er godt for os, og vi er på slankekur. 
Vi står i kø til Black Friday-tilbud, men betaler med glæde vores 
abonnement i Fitness-centret selv om vi ikke bruger det.

Vi er åh så forandringsparate, tager på workshops, holder strate-
gidage og falder på halen over flotte Power Point-præsentationer.

Lige indtil det bliver hverdag igen...

Velkommen til et poetisk komedieshow baseret på Morten Mün-
sters bestsellerbog Jytte fra marketing er desværre gået for i dag.

Kom og grin med til komedieshowet, der handler om dig, mig og 
os allesammen. Det bliver genkendeligt og urkomisk - både på 
hjemmefronten og på arbejdspladsen, når Nørrebro Teater sætter 
Jytte fra marketing er desværre gået for i dag i scene. 

Dette er en forestilling til dig, der vil grine og blive klogere. Ser-
veret med humor og poesi.

Medvirkende: Troels Lyby, Gustav Dyekjær Giese, Lila Nobel, Sofie 
Torp og Nicolai Jørgensen.

Nørrebro Teaters folkekor er også med

7 Jytte fra marketing
Forestilling nr. 7 på Nørrebro Teater
torsdag den 24. marts 2022



Forestilling nr. 8 på Folketeatret8 Oh Happy Day
tirsdag den 26. april 2022

Tag med til en sjov og musikalsk kor-komedie om kærlighed i denne 
teaterversion af filmen Oh Happy Day.

Oh Happy Day er en varm og humoristisk historie om sang, der 
forløser. Sang midt i en grå hverdag, der først får kulør, da gospel-
sangen holder sit indtog i den stillestående landsby.

Der kommer især fut i Hannah, der står midt i livet og længes efter 
mere liv end det, hun har sammen med sin revisormand, Carsten.
Hannah synger i det lokale kirkekor, hvor samværet og sandkagen 
ofte er vigtigere end sangen.

Lige indtil den dag Hannah og veninden Grethe er til koncert med 
et stort, berømt gospelkor - så sker der ting og sager!

Glæd dig til at opleve et stort hold af både velsyngende og 
morsomme skuespillere, der til sidst får selskab af et vaskeægte 
gospelkor.

Medvirkende: Marie Mondrup, Ulla Vejby, Christopher Læssø, 
Troels Malling, Tom Jensen, Jesper Riefensthal, Mathias Sprogøe 
Fletting, Kristian Boland, Kristine Yde, Signe Kærup Dahl m.fl.



Priser & rabatter

Nr.      Forestilling                     Løssalg    Serie   

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 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 2. juli 2021. 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!

 

 
 

KONTAKT
Tour Club Møns kontor, Rønnevænget 28, 4780 Stege

Kasserer: Randi Hansen 

Tlf. 5581 6069 
teaterbus@gmail.com

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.

PS. Bestilte billetter refunderes ikke! 

PPS. Billetter udleveres i teaterbussen.

Sommer i Tyrol

Oliver

Nytårskoncert

Fra regnormenes Liv 

Harry og kammertjeneren

Jytte fra marketing

Oh happy day

495

715

515

495

540

530

495

445

665

465

445

490

480

445

1

3

4

5

6

7

8

 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.
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porto

Tour Club Møn
v/Randi Hansen

RØNNEVÆNGET 28

4780 Stege



. Tilmeldingskupon sæson 2021-22

Navn       Medlemsnummer

Adresse       Postnummer & By

E-mail

Telefon / Mobiltelefon     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



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

KVALITET DER SES

Storegade 15, 4780 Stege
Tlf. 55 81 40 10 

www.isak-jensen.dk
Tour Club Møns

Generalforsamling

®
afholdes

Tirsdag den 21. september 2022 kl. 14

på Møn Bibliotek

Borre

Møn ApS

Storegade 33, 4780 Stege. Tlf. 5581 5121



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

Lendemark

VIKINGBUS
7020 1747
info@vikingbus.dk

MØNS AUTO ApS

Tlf. 55 81 56 06
Kostervej 19 - 4780 Stege

Skal boligen sælges?
Ryberg & Thorsbro ApS
Tlf. 7217 0772


