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 V E L K O M M E N  T I L  K O L D I N G  E G N S T E A T E R

Velkommen til et brag af en sæson 21/22 på DIT, MIT OG VORES TEATER – Kolding Egnsteater.

Vi har glædet os til kunne præsentere DETTE kæmpe program for Jer. I sæson 21/22 byder vi Jer 
indenfor til mere end 150 aktiviteter – en blanding af professionel scenekunst, børneteater, foredrag, 
comedy, koncerter og spændende events.

Du kan blandt andet opleve vores to store egenproduktioner; SYREN HAWAII UNDULAT og 
Dr. Möllers Musikalske Medicin Show.

SYREN HAWAII UNDULAT er en forestilling, der handler om at være pårørende til en dement. 
En rejse i tid, uden en reel forståelse for tid, når tid er det eneste vi har og ikke har.

Dr. Möllers Musikalske Medicin Show – showet der kurerer alt. Et rigtigt Medicine Show kan i første 
omgang virke som en ret usædvanlig form for underholdning, men ikke desto mindre var det 
virkeligt populært i det Vilde Vesten. Showet er bygget op omkring sange med simple moraler, som 
på opbyggelig vis forsøger at gøre verden til et bedre sted. Showet er en musikalsk varieté, et slags 
musikalsk selvhjælpsshow.

Er kunst fup eller gør vi virkelig verden til et bedre sted?

Her i programmet, kan I læse mere om hele vores repertoire i denne sæson – vi lover, det bliver ikke 
kedeligt og vi leverer noget for enhver smag.

På glædeligt gensyn i sæson 21/22 

Det bedste hilsner 

Sophie Lauring, Direktør Kolding Egnsteater
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 SYREN 
 HAWAII 
UNDULAT

Judy er kvinde, søster, hustru, mor og datter. Hun er i sin bedste alder og lever et liv 
som scenograf et sted i Jylland. Hun har styr på livet og er hårdtarbejdende. 

Judys far har stor betydning for hvad hun arbejder som, men også for hvem hun er 
blevet på både godt og ondt – altså et komplekst forhold til sin far (som så mange andre) 
Hvad det betyder, er Ikke noget man skænker en tanke i hverdagen men da hendes far 
udredes som dement, står hun tilbage med en masse følelser som skal placeres.

En monolog om fortvivlelse, kærlighed, klicheer og sorg med både musik og fysik. 
En poetisk og nogle gange humoristisk tekst fortalt gennem Judys tanker og følelser 
om at være pårørende.

En forestilling om den sorg man kan føle, over at være pårørende og den (måske syndige) 
lettelse man kan føle over, at én man elsker, går bort og får fred. Om Judys og hendes 
fars liv, der snor sig ind og ud af hinanden. Om at stå tilbage med et ansvar for den der 
før havde ansvaret og om alle de følelser og tanker dette ansvar fremkalder. 

En rejse i tid, uden en reel forståelse for tid, når tid er det eneste vi har og ikke har.

Info.
EGENPRODUKTION AF: 
KOLDING EGNSTEATER

IDÉ, KONCEPT, PRODUCENT OG 
TEKSTINSTRUKTØR: Sophie Villsen
MANUSKRIPT: Lin Melkane
INSTRUKTØR: Kristoffer L. A. Pedersen
DRAMATURG: Mette Kruse
MEDVIRKENDE: Kimmie Liv Sennova
DUKKEMAGER: Malene Redder Ruby
LYSDESIGNER: Morten Dorvin
LYDDESIGN: Bandet AZADEH
FOTOGRAF: Emilia Therese

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

SPILLETIDER: 
28.–29.–30. SEPTEMBER – KL. 19.30
1. OKTOBER – KL. 19.30 
2. OKTOBER – KL. 14.30
4.–5.–6.–7.– 8. OKTOBER – KL. 19.30
9. OKTOBER – KL. 14.30
20.–21. OKTOBER – KL. 19.30
27. OKTOBER – KL. 19.30
28. OKTOBER – KL. 16.00 / KL. 19.30

SPILLETIDER 2022:
23.–24. MAJ KL. 19.30
27.–28. MAJ KL. 19.30

SYREN HAWAII UNDULAT

PREMIERE

28. SEPTEMBER – 28. OKTOBER



6.–7. SEPTEMBER

HOMAGE
EN HYLDEST TIL DE DRØMME VI ENDNU IKKE HAR MISTET

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

En kvinde snubler sig vej gennem livet. Hun længes efter noget andet end det som er. 
Spørgsmålet er om hun tør række ud og risikere sig selv, eller vælger den sikre vej.

HOMAGE er en historie om at blive sig selv og få sorteret larmen fra, så vi kan høre os selv 
og vores drømme. En poetisk og kærlig påmindelse om at vi kan være med til at skabe 
det liv vi ønsker.

Historien fortælles i et stilistisk enkelt univers, hvor alt er usynligt og kun fantasien sætter
grænser.»Homage« betyder hyldest og i denne forestilling vil du måske kunne genkende 
små elementer fra forestillinger som BREVET, Springtime, BLAM og Brunette Bros. Små 
hilsner til forestillinger som har sat sig spor og inspireret og derfor fortjener en homage.
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HOMAGE
6.–7. SEPTEMBER

SPILLETIDER: KL. 19.30

Info.
PRODUCENT: KULTURMARKT

AF OG MED: Mette Rønne
KUNSTNERISK KONSULENT: Hans Rønne
TEKNIK: Jacob Danielsen
MUSIK: Ask Kjærgård m.fl.

ER KÅRET TIL 
»ÅRETS FORESTILLING« 

VED SCENEKUNST-
PRISERNE 2020



17.– 18. SEPTEMBER

2. verdenskrig buldrer derudad. Hitler har besat store dele af Europa og sender nu millioner 
af soldater østpå for at kæmpe mod russerne. I en blanding af eventyrtrang, idealisme og 
rastløshed melder de to danske barndomsvenner Karl og Mikkel sig frivilligt under tyskernes 
faner og drager østpå til det, de tror, vil være en kortvarig udflugt fuld af storslåede sejre og 
opmærksomhed fra unge damer, der ikke kan stå for en flot uniform.

Men eventyret bliver til et mareridt. Krigens virkelighed og den russiske vinter rammer dem 
som en tordenhammer, og inden længe befinder de sig i en ekstrem og nådesløs overlev-
elseskamp, der sætter deres venskab på en altafgørende prøve med fatale konsekvenser 
for dem begge.

»Forræder« er en forestilling om forførelse, krig, venskab – og det ultimative forræderi.

FORRÆDER
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FORRÆDER
17.–18. SEPTEMBER

SPILLETIDER: KL. 19.30

Info.
PRODUCENT: RANDERS EGNSTEATER

INSTRUKTØR: Kurt Bremerstent
MEDVIRKENDE: Matias Hedegård 
Andersen, Erik Viinberg, Caspar Juel Berg
DRAMATIKER: ANdreas Dawe
SCENOGRAF: Claus Helbo
LYSDESIGNER: Kjems Lys
KOMPONIST: Claus Carlsen
ARR.: KOLDING TEATERFORENING
– billetpris 150,-

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

NOMINERET TIL 
ÅRETS REUMERT 

2021 FOR BEDSTE 
MANUSKRIPT



12.–15. OKTOBER

Lige siden Evas døtre tørrede æblesaften af hagen og løftede blikket op og ud i en forandret 
have, har der været nok at lægge øre til. Generationer af kvinder er blevet talt ned til, når 
de forsøgte at blive ligestillede medborgere, og stien har været smal. Ikke mindst for dygtige 
kvinder.

Argumenterne imod dem har siden demokratiets barndom været mange, morsomme og 
fuldkommen skrækindjagende, hvad Birgitte Possing viser i bogen Argumenter imod Kvinder, 
som forestillingen bygger på. Politikeren Frederik Bajer sagde f.eks. i 1858: »Da kvinden 
i politisk henseende er uansvarlig, så bør det være hendes opgave at opfatte mandens
mening og tilegne sig hans anskuelser«.

Tag med på en historisk tour de force i fordomme og argumenter imod kvinder – som de har 
lydt fra både mænd og fra kvinder. Argumenter imod Kvinder er en moderne og morsom 
teaterforestilling om mænd og kvinder på vej ind i et nyt landskab sammen.

– BASERET PÅ BOGEN AF BIRGITTE POSSING

ARGUMENTER IMOD KVINDER
12.–15. OKTOBER

SPILLETIDER: KL. 19.30

PRODUCENT: BAGGÅRDTEATRET 
& TEATER V

INSTRUKTØR: Thomas Hwan
MEDVIRKENDE: Camilla Bendix, 
Mathilde Lundberg, Joen Højerslev
DRAMATIKER: Thomas Markmann
SCENOGRAF: Sir Grand Lear

Info.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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 ARGUMENTER 
IMOD 
KVINDER
– BASERET PÅ BOGEN AF BIRGITTE POSSING



Info.

ARBEJDERSANGBOGEN
29.–30. OKTOBER

SPILLETIDER:
29. OKTOBER – KL. 19.30
30. OKTOBER – KL. 14.30

PRODUCENT: TEATRET MØLLEN &
TEAM TEATRET

INSTRUKTØR: Nikolaj Mineka 
DRAMATURGI: Gitte Villadsen &
Dorthe S. Bebe 
MEDVIRKENDE: Connie Tronbjerg, 
Klaus Andersen, Marie Vestergård Jacobsen, 
Stig Reggelsen Skjold, Line Vejgaard Kjær

ARBEJDERSANGBOGEN 
I en helt ny musikforestilling tager Teatret Møllen den ikoniske Arbejdersangbog ned fra 
hylden og lukker op for den kulturskat, den rummer. Sangene fortæller masser af historier 
og rummer værdier, som er grundlæggende for vores samfund, nemlig handlekraft, fælles-
skab og solidaritet.

Teatret Møllen og Team Teatret skaber sammen forestillingen, hvor syv medvirkende 
skuespillere og musikere fylder scenen med sang og gode historier. ARBEJDER er en fore-
stilling, der indbyder til fællessang, og hvor mennesker står sammen. Det gør den i en tid, 
hvor vi ikke kan synge sammen alle sammen. Derfor må nogle lytte, mens andre synger. 
For sangen må ikke forstumme.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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29.– 30. OKTOBER



19.– 20. NOVEMBER

WOULD EVERYBODY PLEASE GO TO THE CANTEEN?

Danske Esther står i billedkunstlokalet på sin amerikanske skole i 2001, da allekaldet lyder. 
Hun er 11 og flyttet til New York året forinden. I kantinen bliver alle mellemskolebørnene 
bedt om at dele sig i to grupper: dem der har forældre, der arbejder i tvillingetårnene, og 
dem der ikke har. Esther føler sig udenfor. Alle hendes venner er i en anden gruppe end 
hende. Hendes forældre arbejder nemlig hjemmefra. 

GENERATION 9/11 handler om at få sit første kys efter 11. september. Om at føle sig fremmed i 
det land, man bor i, og om at få grineflip fordi Williams far pludselig går med pistol. Men den 
handler også om en ung arkitekt ved navn Minoru Yamasaki, der får til opgave at bygge et 
monument for verdensfreden midt i New York City. Året er 1973, og de to bygninger kalder de 
for World Trade Center: En repræsentation af menneskets tro på menneskeheden, som Minoru 
siger ved åbningsceremonien. Fremme i 2001 oplever Esther og hendes venner, at der begynder 
at gro to tårne i maverne på dem. To tårne, som bliver ved med at vokse. 

GENERATION 9/11
Info.

GENERATION 9/11
19.–20. NOVEMBER

SPILLETIDER:
19. NOVEMBER – KL. 19.30
20. NOVEMBER – KL. 14.30

PRODUCENT: MUNGO PARK ALLERØD 
& BETTY NANSEN

MEDVIRKENDE: Ellaha Lack, Sebastian 
Aagaard-Williams, Zaki Nobel Mehabil
MANUSKRIPT: Nanna Plechinger Tüchsen
INSTRUKTION: Anna Malzer
SCENOGRAFI: Ida Grarup

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

GENERATION 9/11
Dramatiker Nanna P. Tüchsen var 11 år og 

boede med sin familie i New York, da flyene 
ramte de to tårne den 11. september.

Allekaldet over skolens højttaler den dag 
sidder stadig i hende. Efter 20 år har 

hun skrevet en forestilling om 
terrorangrebet, der ændrede alt.
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Info.

LATE NIGHT
9.–10. DECEMBER

SPILLETIDER: KL. 19.30

PRODUCENT: LOUISE SCHOUW TEATER

AF OG MED: Caspar Phillipson
TURNEPRODUCENT: Louise Schouw

 LATE NIGHT
– CASPAR PHILLIPSON 

I forestillingen »Late Night Show - med Caspar Phillipson« fører Caspar Phillipson publikum 
igennem hans oplevelser under pandemien i 2020 - det år, han kalder for et »annus horribilis«. 
Publikum får et meget humoristisk, skarpt tegnet billede af de udfordringer han gennem-
levede. Udfordringer som alle vi danskere mødte, såvel indenfor hjemmets fire vægge som 
udenfor.

Et udvalg af de bedste af Tom Lehrers gnistrende, morbide sange suppleres af hits fra Monty 
Python - og publikum synger med på danske favoritter undervejs. Caspar inddrager hver 
aften de seneste aktuelle nyheder og trækker på den måde tråde til den virkelighed dagens 
publikum står midt i. Man går som publikum opløftet og glad fra teatret - for, som Caspar 
Phillipson afslutningsvis siger: »Når man står i lort til halsen - så nytter det ikke at hænge med 
hovedet«.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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9.– 10. DECEMBER



KANTET JULESHOW GÅR LØS PÅ JULEN

DUNKELT JULESHOW
XMAS CABARET er tilbage, og der er både gensyn med gamle numre og udsigt til nye boller
i suppedasen. Vi har igen bedt et hold af de bedste indenfor comedy, tryl, musik og teater 
om at gå løs på julen. De giver deres bud på det, vi alle sammen elsker (eller hader) og 
sætter julens følelser i bevægelse. Stilen er uformel og kantet, og du skal ikke forvente nisser 
eller bjældeklang – nok nærmere et dunkelt juleshow med udsyn til skeletter i skabene. 
Det bliver forførende sjovt, og mon ikke også Danmark får et kærligt klap over nallerne.

KNASENDE OVERRASKELSER
XMAS CABARET består af skuespiller Mette Rønne og Holger Østergaard.De flankeres af 
komiker Niels-Peter Henriksen som, med sin bidende stil, har fået Danmark til at grine af 
sig selv de sidste 20 år. Kapelmester Jacob Danielsen, prisvindende komponist og musiker, 
styrer løjerne i livebandet, hvor Thomas Sejthen spiller bas og cello. Morten Nottelmann 
sidder bag trommerne og Frederik Vuust tager sig af tangenterne. Sangerinden Karin 
Sjöholm er hentet ind fra Sverige plus et par andre knasende overraskelser i bolsjeposen. 
Kom ind i varmen og glem decembers gøremål for en enkelt aften.

»Julen bliver ofte malet op som et glansbillede, men under vrimler det med skuffede miner 
og uforløste konflikter. Det er de sider af julen, som vi udstiller i XMAS CABARET. Aftenens 
vært forsøger virkelig at gøre det hele hyggeligt, men virkeligheden bryder bare hele tiden 
ind. Så nisser bliver der nok ikke nogen af, men vi lover, at du får et godt grin og noget 
lækkert musik.« Mette Rønne, skuespiller og idékvinde.

XMAS  
 CABARET

Info.

XMAS CABARET 
14.–16. DECEMBER

SPILLETIDER: KL. 19.30

PRODUCENT: SVALEGANGEN

MEDVIRKENDE: Mette Rønne, 
Holger Østergaard
SANGERINDE: Karin Sjöholm
COMEDY: Niels-Peter Henriksen
KAPELMESTER: Jacob Danielsen
BAS & CELLO: Thomas Sejthen
TROMMER: Morten Nottelmann
PIANO: Frederik Vuust
LYSDESIGN: Henrik Sloth
LYDDESIGN: Anton Bast
SCENEPRODUKTION: Folkes Garage

CRAZY JULESNOLLER
39%

LIVE MUSIK
25%

KNAS OG LØJER
33%

SØREN BANJOMUS
3%

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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14.– 16. DECEMBER



  HOME
HOME INTERNATIONAL KLOVNEFORESTILLING, UDEN ORD 
– OG FOR HELE FAMILIEN VELEGNET FRA 5–99 ÅR.

De elskelige klovne, David og Monma, har optrådt i Spanien, Chile og Taiwan, og kommer 
til Danmark i efteråret 2021 med en forestilling om at finde sin plads i verden To klovne  
- to virkeligheder. Den ene pusler om sit hjem, som gennem generationer har været i  
familiens eje. Her er han tryg, her har han hjemme - selv om han drømmer om at komme 
ud og opleve den store verden. Den anden er flygtet fra konflikt og kaos og drømmer om 
at finde et roligt og sikkert sted at bo. Kan de to forliges trods forskelligheder og sære 
skikke? Og kan de måske hjælpe hinandens drømme på vej? En stor fortælling bliver med 
klovnens poesi, humor og magi til en enkel historie om næstekærlighed og respekt, som 
kan fortælles på tværs af alder og geografiske grænser. 

Info.

HOME
19. OKTOBER

SPILLETIDER: KL. 14.30 / 19.30

PRODUCENT: LIMFJORDSTEATRET

MEDVIRKENDE: Monma Mingot 
og David Novell 
DRAMATURGI OG INSTRUKTION: 
Gitta Malling
CO-PRODUKTION: Limfjordsteatret, 
Clownidoscopio Teatre og 
Teatre Principal De Palma

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

ALDER FRA 5 ÅR
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EN HYLDEST TIL TEENAGEREN

Tak til jer.
I er jo helt geniale.
Jeres energi er så vild – næsten lige så vild som jeres træthed.
I går 100 % ind i alt det, som I gider, og lukker fuldstændig af for alt det, der er lort.
I lever så meget lige nu, at I glemmer, hvor jeres blyant er – og finder den i jeres strømpe.
I lever så meget lige nu, at I er ved at springe ud ad vinduet bare lige for at prøve det.
Og så er I der for hinanden.
Lige meget hvornår.
I jeres venners øjne kan I alt, så fuck resten.

I’ DE FUCKING BEDSTE er en hyldest til teenagere og deres superkræfter. En fejring af de år, 
hvor man næsten kan flyve. En festforestilling, hvor vi minder de unge (og alle os andre) om, 
hvor mange fantastiske egenskaber teenagere rummer.

DE UNGE SUPERHELTE
Teenagere er et helt særligt folk med usete superkræfter. Midt i nedture, opture, lektiepres, 
voksenforventninger, fremtiden, kærlighed, hormoner, fritid, og tusinde følelser, forsøger 
de at finde svar på, hvem de er, og hvad livet består af. Uden at miste sig selv eller deres 
livsappetit. Det er en kraftpræstation i sig selv, og det skal hyldes.

I’ DE FUCKING BEDSTE er nyproduceret dansk dramatik og en co-produktion med Teater-
huset Filuren.

I’ DE 
FUCKING 
BEDSTE

Info.
PRODUCENT: APROPOS

INSTRUKTØR: Mette Ovesen
MEDVIRKENDE: Steffen Nielsen, 
Mette Gregersen, Clara Josephine 
Manley, Lone Dam Andersen
DRAMATIKER: Henrik Szklany
SCENOGRAF: Morten Kamuk Andersen
LYDDESIGNER: Marcus Aurelius Hjelmborg
LYSDESIGN/TEKNIKER: 
Jesper Munk Jepsson

I’ DE FUCKING BEDSTE
22. OKTOBER

SPILLETIDER: KL. 14.30 / 19.30

ALDER FRA 13 ÅR

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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EGNET FOR ALLE (VÅBENGALE) OVER 4 ÅR.
  
Palle P ønsker sig så meget at finde noget værdifuldt, noget vigtigt, noget at holde af. En dag 
finder han ved et tilfælde en meget stor og smuk perle. Han bliver så lykkelig! Han bliver 
faktisk verdens lykkeligste dreng. Men da det bliver aften, bliver han bange for, at han skal 
miste perlen. Hvad nu hvis der kommer nogen og stjæler den? Hvad skal Palle P nu gøre?
 
En forestilling i røg og damp. Om drømme og angsten for at miste; om oprustning og om 
venskab. Frit efter Marianne Iben Hansen og Jon Ranheimsæters børnebog.
 
 

PALLE P OG PERLEN
ALDER FRA 4 ÅR

Info.

PALLE P OG PERLEN
5.– 6. NOVEMBER

SPILLETIDER:
5. NOVEMBER – KL. 16.00
6. NOVEMBER – KL. 11.00

PRODUCENT: NØRREGAARDS TEATER

MEDVIRKENDE: Heine Ankerdal
INSTRUKTØRKONSULENT: Malte Claudio 
Lind, Hans Nørregaard
SCENOGRAFI: Carsten Wittrock
DRAMATIK: Heine Ankerdal, 
Malte Claudio Lind
MUSIK: Ole Højer Hansen

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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5.– 6. NOVEMBER



Info.

DEN SOMMER FAR BLEV HOMO
25. NOVEMBER

SPILLETIDER: KL. 11.00 / 19.30

PRODUCENT: HILS DIN MOR

MEDVIRKENDE: Peter Schlie, 
Julie Jeziorski Jensen, Mikkel Reenberg 
og René Benjamin Hansen
INSTRUKTØR: Mia Lipschitz
DRAMATIKER: Julie Maj Jakobsen
SCENOGRAF: Mona Møller Schmidt
LYDDESIGN: Jes Theede
LYSDESIGN: Sonja Lea
FOTO: Karoline Lieberkind
AF: Endre Lund Eriksen

EN HUMORISTISK PINLIG UNGDOMSFORESTILLING OM AT 
FINDE SIN IDENTITET

At være en 13-årig skilsmissedreng, lige når puberteten går i gang, kan være en stor udfor-
dring i sig selv. Når ens far samtidig springer ud som homoseksuel på den første campingferie 
i Norge, lige efter at mor skred med den lidt for personlige pilatestræner, kan det hele føles 
uoverskueligt udfordrende. 
Arvid møder Indiane, der er tolv, og meget mere i puberteten end ham selv. Hun klæber sig til 
ham, selvom han ikke vil have noget med hende at gøre. Hendes far er bøsse, en rigtig handy-
man, og så er det ovenikøbet ham, som Arvids far flirter med. Arvid og Indiane lægger planer 
for at forhindre, at deres fædre skal blive forelskede.

En humoristisk og kærlig identitetshistorie om en ung mands uskyldige fordomme og panik over 
sin egen udvikling. Om mødet med den første kærlighed og om at gå fordomsfri og afklaret ind 
i de voksnes verden.

DEN SOMMER FAR 
BLEV HOMO

ALDER FRA 12 ÅR

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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GRO/GROW  

GRO er en visuel og interaktiv teateroplevelse om altings foranderlighed. Hvor kommer alting 
fra? Kan man høre græsset gro? Kan noget vokse ud af ingenting?

I GRO zoomer vi ind og ud på alt det omkring os, som vokser og gror; fra ukrudt og kærlighed 
til musik og stjernestøv. Gennem spirende lydlandskaber og korte visuelle fortællinger skaber 
vi et legende univers med plads til undren. Hvor kommer alting fra? Kan man høre græsset 
gro? Kan noget vokse ud af ingenting?

Støttet af Creative Europe og Statens Kunstfond.

 

GRO Info.

GRO
4. DECEMBER

SPILLETIDER: KL. 11.00 / 13.30 

PRODUCENT: MADAM BACH

ISCENESÆTTER OG SKUESPILLER: 
Pernille Bach
KOMPONIST, LIVE MUSIKER OG 
SKUESPILLER: Christian Schrøder
DRAMATURG: Anne Hübertz Brekne
LYSDESIGN OG VISUELLE MEDIER: 
Christoffer Brekne
TEATERTEKNIKER OG MUSIKER: 
Frederik Eberhardt

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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Info.

Hvad sker der når du kombinerer tre komikere, kolde drikkevarer og godt selskab?
Kom selv og oplev stemningen, når vi byder velkommen til Comedy og Cocktails.
Sebastian Dorset præsenterer forskellige komikere, nogle du kender, og nogle du kan 
glæde dig til at lære at kende.

Vi byder velkommen til et hyggeligt aften, hvor stemningen kun kan blive god!
Få en cocktail i baren, hyg dig med dine venner og få et godt grin, og oplev vores 
smukke hus på en ny måde. 

COMEDY &
COCKTAILSDATOER: 

11. AUGUST – KL. 19.30
26. AUGUST – KL. 19.30
10. NOVEMBER – KL. 19.30
24. NOVEMBER – KL. 19.30
8. DECEMBER – KL. 19.30

PRODUCENT: KOLDING EGNSTEATER

I SAMARBEJDE MED CITY KOLDING OG 
BYLIVSPULJEN.

COMEDY & COCKTAILS

TIDSPUNKT: KL. 19.30

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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SANDHEDEN OM KOMMUNALPOLITIK

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Jesper fortæller sandheden om lokalpolitik i Kolding 
Kommune. Ingen lokalpolitiker, eller embedsmand for den sags skyld, kan føle sig sikker, når 
fortællinger fra det virkelige politiske liv fremstilles på en munter, satirisk og skælmsk facon.

Sandheden Om Kommunalpolitik – version 2,0 er et helt ny show med helt nye sange, men 
samtidig med rød tråd fra det første show tilbage i efteråret 2019 og januar 2020. 
Med undertitlen »ud med sproget« er scenen sat for endnu flere sandheder.

Kan de tåle at se dagens lys? Det får du mulighed for selv at svare på, når du oplever Jesper 
på scenen, sammen med sine dygtige musikere, Karsten Bech og Jonas Kjærgaard.

JESPER ELKJÆR SHOW
Info.
VÆRT: Jesper Elkjær
MUSIK: Karsten Bech og Jonas Kjærgaard

ONE-MAN SHOW
16.–19. AUGUST

TIDSPUNKT: KL. 17.00

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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Info.
Phillip Devantier er klar med sit andet one-man show »Grinebidder«. Vi savner nærvær, samvær 
og har som aldrig før behov for at grine sammen. Phillip Devantier, en af landets flittigste komik-
ere, er klar til at få hele Danmark til at grine, når han næste efterår drager på turné med sit nye 
one-man show »Grinebidder«.
Da Phillip Devantier, ligesom de fleste andre danskere, i starten af 2020 måtte barrikadere sig 
derhjemme, tog han en drastisk beslutning. For selvom alting tilsyneladende var fuldstændig som 
det skulle være, så havde Phillip Devantier lyst til at udfordre sig selv. De danske klubscener blev 
lukket ned, og for en stund byttet ud med spadsérskoene. På de lange gåture opstod nye idéer, og 
Phillip Devantiers andet one-man show »Grinebidder«, blev en realitet.

Siden Phillip Devantiers første one-man show »En Rigtig Mand«, og sin sejr ved DM i Stand-up i 
2018, har Phillip ikke kun udbygget sit i forvejen flotte repertoire som komiker, men også tabt sig 
imponerende 45 kilo, og han stopper ikke her. »Vi har jo alle stået på badevægten og sagt til os 
selv »Jamen jeg har jo også tøj på«. – Jo jo, men nu går du jo ikke i rustning, så måske vi skulle 
finde vandreskoene frem.« – Phillip Devantier.

»GRINEBIDDER« 
 PHILLIP DEVANTIER

VÆRT: Phillip Devantier

ONE-MAN SHOW 
16. SEPTEMBER

TIDSPUNKT: KL. 19.00

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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16. SEPTEMBER



12. AUGUST / 2. DECEMBER

VIN & VINYL

DISKUSSIONS 
DISKO
Har du valgt hvem du skal stemme på til kommunalvalget d. 16. november 2021? 

Kommunalvalget lyder umiddelbart som en tør og stor størrelse, og derfor har 
Kolding Ungdomsråd lavet en række af 4 events, der gør dig helt klar til at kunne 
stemme til kommunalvalget. Dette er første event i en række af 4, som Kolding 
Ungdomsråd står for, og temaet er ‘Transport’. Transport er noget der vedrører 
mange unge, specielt i forbindelse med den bus-road-rage, der opstår når bussen 
går 5 minutter før din undervisning er færdig. Du skal komme til dette Hvad gør du så? 

Synes du din samling af vinylplader fortjener et større publikum end dig selv 
og din stue? Vi opfordrer alle vores gæster til at tage en plade eller 2 med til 
Vin&Vinyl på Kolding Egnsteater, et samarbejde mellem teatret og Christian 
Winther fra Jungle Records, byens lokale vinyl butik. 
Hver aften har et tema, så tag dine yndlingsplader med og del din viden, dit 
yndlingsnummer eller din gode historie. Samtidig kan du møde andre samlere 
og musikinteresserede, og over et godt glas vin, kan I snakke om jeres forskellige 
oplevelser med musikken, kunstnerne og om at være samler. 
Vores bar-personale vil prøve at matche vinen til aftenens tema – og hvem ved, 
måske kommer der også vinsmagning engang?

Følg med på www. kolding-egnsteater.dk for temaer.

DISKUSSIONS DISKO 

ARRANGØR: KOLDING UNGDOMSRÅD
Info.DATO OG TID: 

7. AUGUST – KL. 16.00

VIN & VINYL

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
JUNGLE RECORDS

Info.DATO OG TID: 
12. AUGUST – KL. 19.30
2. DECEMBER – KL. 19.30
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SPEEDDATING
Koldings kulturliv bringer ofte folk sammen – folk mødes om aftenen til forestil-
linger og danner venskaber og forhold. 

Nu åbner vi for at romantikken kan blomstre for folk der mødes i huset. Vi inviterer 
til speeddating i baren, hvor du gennem hurtige spørgsmål og øjenkontakt kan 
møde den eneste ene, en god ven eller bare nogle at hygge sig med. 

Vi får i løbet af aftenen besøg af den lokale Sexolog Keld Molin, der vil fortælle 
lidt om hvad det er der sker i os når vi ser én vi godt kan lide og hvad det er for 
nogle tanker vi ubevidst gør os når vi søger en partner.

SPEEDDATING

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER
Info.DATO OG TID: 

21. AUGUST – KL. 19.30

BABY-BAR

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER
Info.DATO OG TID: 

23. AUGUST – KL. 10.00
11. OKTOBER – KL. 10.00
6. DECEMBER – KL. 10.00

BABY-BAR
Er barselslivet blevet lidt for meget bleer, skrig og Gurli Gris på repeat? Så få et 
break og kom ned i vores smukke omgivelser, og tag en pause fra det hele udenfor. 

Til BabyBar kan du møde andre nybagte forældre, få en snak om alt det der rører 
sig med de små, og dele erfaringer, trætte blikke og give hinanden støtte. Der vil 
være plads til anbefalinger af puslebord, podcasts og putte-rutiner, men også 
plads til bare at være menneske, og snakke om alt andet end baby. Her er ro og 
energi til at være lige præcis det du har brug for, i din barsel med baby. Vi sørger 
for alkoholfri drinks, en god kop kaffe og lidt godt (lavt) musik i højtalerne.  

Så kom indenfor på Kolding Egnsteater, og få lidt liv i dig selv og lad baby hygge sig 
med nye venner eller tage en lur i barnevognen, som vi også har plads til. 
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KOLDINGS HELTE
Traditionen tro inviterer Business Kolding til en eksklusiv eftermiddag og aften, hvor 
du både får faglige oplæg, netværk og lækker middag fra Tobbers. Et event kun for 
iværksættere, der har startet selvstændig virksomhed i Kolding kommune indenfor 
de seneste tre år.

Det kræver mod og viljestyrke at starte egen virksomhed. Business Kolding vil gerne 
hylde jer, der har turde tage springet og blive iværksættere og vil derfor gerne 
invitere de iværksættere, der inden for de sidste 3 år har oprettet et CVR-nummer 
i Kolding Kommune til et eksklusivt netværksarrangement – selvfølgelig i trygge 
rammer og med god afstand.

Tilmelding foregår ved »først til mølle« princippet på www.businesskolding.dk

KOLDINGS HELTE

ARRANGØR: BUSINESS KOLDING
Info.DATO OG TID: 

2. SEPTEMBER – KL. 16.00

KULTURNAT - BURLESQUE & JAZZ

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
JAZZ I TREKANTEN

Info.DATO OG TID: 
3. SEPTEMBER – KL. 19.30

KULTURNAT 
 – BURLESQUE & JAZZ

I år bliver kulturnatten heller ikke som den plejer. Men vi er her stadig! 

Husets faste kultur bidrag, Burlesque & Jazz, vender stærkt tilbage, i en helt ny 
udgave.

Mens bandet Big Butter spiller op, danser den smukke Miss Iris Eve på scenen i 
hendes flotte Burlesque show. Der kommer fjer, røde læber og bløde hofter for 
alle pengene. Der er lidt for enhver smag, som der skal være på et egnsteater.

Kom og vær med til at fejre kulturen og støt op om oplevelserne! På dit, mit og 
vores teater.

LUKKET ARRANGEMENT
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FREDAGSBAR FOR STUDERENDE

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER / 
SDU/DESIGNSKOLEN/IBA

Info.DATO OG TID: 
3. SEPTEMBER – KL. 14.00
12. NOVEMBER – KL. 14.00

KARAOKE 

ARRANGØR: KOLDING UNGDOMSRÅD
Info.DATO OG TID: 

10. SEPTEMBER – KL. 19.30

FREDAGSBAR 
 FOR STUDERENDE

Har du tænkt på hvad de andre studerende i de andre bygninger laver? eller 
bare hvordan de ser ud? Så kom til fælles fredagsbar på Kolding Egnsteater hvor
vi inviterer alle de studerende på byens videregående uddannelser.
Kom alene, med din studiegruppe eller dine venner, og mød andre studerende, i 
vores hyggelige omgivelser i baren (hvor vi selvfølgelig sørger for at have masser 
af øl på køl). Alle er velkomne, så bliv lidt ekstra efter undervisning, og tag det sene 
tog hjem, hvis du er pendler, eller kom og få lidt selskab i stedet for at gå hjem i din 
lejlighed/på dit værelse. Del viden og oplevelser, både om undervisning, lektier og 
Kolding som by og drik en skål for fællesskabet.
  

 KARAOKE
 KARAOKE MED KOLDING UNGDOMSRÅD

Skal vi »ØVE OS PÅ HINANDEN« til karaoke? Eller skråle med på klassikere som
»I WILL SURVIVE«?

Uanset hvilket årti eller hvilken sang man er til, så kom og giv den gas på Kolding 
Egnsteaters barscene når Kolding Ungdomsråd stiller op til Karaoke aften. 

Der vil helt sikkert blive grint, grædt og festet igennem.
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ØLLETS DAG

ARRANGØR: CITYKOLDING
Info.DATO OG TID: 

11. SEPTEMBER – KL. 10.30

FORFATTERAFTEN 

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER / 
KOLDING BIBLIOTEK / BOG&IDÉ

Info.DATO OG TID: 
11. OKTOBER – KL. 19.00

Forfatteraften med udgangspunkt i erindringsromanen »Hvis vi ikke taler om det«
Da Leonoras mor dør, beslutter hun at skrive den faktiske historie om sig selv og sit 
liv. Om at vokse op i en familie, hvor mor endelig ikke må græde, og far endelig ikke 
må blive vred, og om at flytte til København og forelske sig i en kvindelig præst, til sine 
forældres rædsel. I »Den, der lever stille« skrev Leonora om at genskabe sig selv fra 
grunden. I fortsættelsen, »Hvis vi ikke taler om det«, skriver hun om at blive til som forfatter. 
Om drømmen, modstanden, overgrebene, nederlagene, håbet, hjælpen og sejren. 
I foredraget fortæller Leonora om den voldsomme skriveproces, når man smider fik-
tionens forklædninger og skriver om faktiske mennesker, om tiden efter Den, der lever 
stilles udgivelse og om de kapitler i sin historie, som hun først har vovet at åbne nu. 
Et levende og engageret foredrag krydret med oplæsning og spørgsmål fra salen.
I samarbejde med Bog & Idé Kolding og Kolding Bibliotekerne

Før du kaster dig ud i dagens kapgang byen rundt for at besøge de spændende 
fadølsstande på Øllets Dag og gøre pulsuret mere end tilfreds, hvorfor ikke læne 
dig tilbage for en stund og nyde Hr. Mathews fortællekunst omhandlende mest-
endels hans odysseer ud i øllets univers for at finde ukendte dråber til netop din 
gane. Og lur mig, om ikke det nok en gang vil lykkes ham at inspirere, provokere og 
genere. (Man Utd tilhængere især!), men først og fremmest i ledtog med det spænd-
ende øl at give dig et smil på læben, før du bevæger dig ud blandt masserne. 
Og et smil på læben er som bekendt så godt som altid vejen til hyggelige oplevelser 
og nye bekendtskaber, så du behøver bestemt ikke »walk alone« på Øllets Dag!

Billetpris KUN kr. 215,- inkl. gebyr. Billetter sælges på Den Engelske Pub 
i AL Passagen, Kolding og på www.billetten.dk

FORFATTERAFTEN 
 MED LEONORA CHRISTINA SKOV

ØLLETS DAG
 ØLFOREDRAG MED SMAGNING M. TORBEN MATHEWS
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BRAINS & BEERS

BAJER-BINGO

Trænger du til at få ny viden serveret på en god og hyggelig måde? Og synes du 
traditionelle forelæsninger, eller et podcast bliver lidt kedeligt i længden? Så 
skal du kigge forbi Kolding Egnsteater, når vi i samarbejde med StudiebyKolding 
præsenterer Brains & Beers, vores videns-event, med kloge fortællinger og gode 
møder i baren. 
Til arrangementet får vi besøg af kloge og kompetente fortællere, der med stor
passion fortæller om et spændende forskningsemne mens du nyder en kold øl 
fra vores dygtige bar-personale. 

Kom og lær nyt, hæng ud med vennerne og hyg dig i godt selskab, på dit, mit og 
vores teater. 

Er bingo fedt? Måske ikke i traditionel forstand nej… men tilføj en øl eller en hel 
pladefuld af dem, så er vi ved at være der. Kolding Ungdomsråd inviterer byens 
studerende til en hyggelig aften, så tag vennerne under armen og kom ned og 
se om »Gamle Ole« kommer forbi eller der er »slatne patter« på pladen.

BAJER-BINGO

ARRANGØR: KOLDING UNGDOMSRÅD
Info.DATO OG TID: 

16. OKTOBER – KL. 19.30

BRAINS & BEERS

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
STUDIEBYKOLDING

Info.DATO OG TID: 
4. NOVEMBER – KL. 19.30
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 BODIL JØRGENSEN
I SELSKAB MED BODIL JØRGENSEN

Oplev Bodil Jørgensen fortælle åbenhjertigt om sit righoldige liv og karriere.
Om kærlighed og smertelige tab, og at blive mor i en sen alder. Om dramatiske 
begivenheder som passager i den store togulykke ved Sorø i 1988 og senest ulykken i 
forbindelse med filmoptagelse, der nær havde kostet hende livet. Om højdepunkter 
på scenen på Det Kongelige Teater og i store film og TV-roller.
En spændende og hjertevarm fortælling med masser af humor fra en af tidens største 
kvindelige skuespillere, som også vil give smagsprøver som visefortolker med sange fra 
hendes repertoire, akkompagneret af pianisten Bjarne Sahl.

Varighed: 1,5 – 2 timer inkl. pause.

BODIL JØRGENSEN

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER
Info.DATO OG TID: 

11. NOVEMBER – KL. 19.30

FOTOGRAF: LES KANER

THE TINUS SHOW

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER / 
HOUSE OF TINUS

Info.DATO OG TID: 
12. NOVEMBER – KL. 19.30

Tinus, kendt fra TV, Instagram og som en af Danmarks førende drag queens, kommer 
og vrikker med hofterne, svinger med parykkerne, når han synger, danser og under-
holder i »THE TINUS SHOW«.

Et betagende sangshow, kun afbrudt af muntre kommentarer og lumre vittigheder. 
Et potpourri af gamle viser, storslåede musical numre, swingende jazz og masser af 
gammeldaws cabaret.
Tinus har en højtudviklet timing, bh’en fuld af rappe replikker og et altid sjask vådt 
glimt i øjet. Desuden besidder han en veltrænet situationsfornemmelse, der altid går 
lige til stregen og aldrig over!

En helhedsoplevelse på 30 min.

THE TINUS SHOW
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JULEARRANGEMENT
JULEN ER HJERTERNES FEST

I samarbejde med Kolding Ungdomsråd arrangerer teatret et julearrangement 
for hele familien med musik, højtlæsning, klejner og andet godt. Julen handler om 
at give, så derfor ønsker ungdomsrådet at lave en indsamling der på en eller anden 
måde hjælper lokale udsatte familier. 

ALLE er velkomne til dette gratis arrangement.

JULEARRANGEMENT

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER 
Info.DATO OG TID: 

18. DECEMBER – KL. 10.00

VI SKYDER SÆSON 21/22 
I GANG MED ET BRAG…
 
Alle teaterbilletter til voksne kun 90,- + gebyr*
   
Alle teaterbilletter til unge under 25 år, studerende og børn kun 50,- + gebyr*

Et tætpakket program med teater, børneteater, comedy, jazz og fantastiske events Mere end 150 aktiviteter i sæson 21/22.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag invitationer til unikke oplevelser og særarrangementer, som for eksempel 
Pre- eller After-talks og åbne prøver på forestillinger, der endnu ikke har haft premiere.

*Priserne er kun gældende sæson 21/22 som kampagnepriser på ALLE teaterforestillinger arrangeret af Kolding Egnsteater 
– Såfremt forestillingen er med anden arrangør, fremgår dette i info om forestillingen.
(Normal løssalgspris for teaterbilletter 210,- inkl. gebyr.)
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JazzHouse er et kulturelt og musikalsk mødested som præsenterer ung livejazz for et ungt 
publikum.

JazzHouse opstod som Koldings nye, anarkistiske spille- og hænge-ud-sted på spillestedet 
Pitstop under jazzfestivalen Jazz I Trekanten 2016. Formålet var at promovere nytænkende, 
unge jazzmusikere og vise Koldings unge, at jazz ikke bare er ensbetydende med tykke mænd 
med seler, der spiller banjo og trutter i takt. Tiltaget blev en kæmpe succes og er nu blevet et 
tilbagevendende tiltag ved den årlige jazzfestival.

JazzHouse flyttede i 2020 til nye omgivelser på Kolding Egnsteater og startede under COVID19 
nedlukning at live-streame koncerter.

JazzHouse er drevet af en gruppe af foreningens unge, frivillige jazzentusiaster. 

JAZZ I TREKANTEN

Info.
ARRANGØR: JAZZ I TREKANTEN

9. OKTOBER – KL. 18.00
6. NOVEMBER – KL. 18.00
4. DECEMBER – KL. 18.00

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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 SÆSON KALENDER 2021
 A U G U S T 

7. AUGUST – DISKUSSIONS DISKO / KL. 16.00

11. AUGUST – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30 

12. AUGUST – VIN & VINYL / KL. 19.30  

16. AUGUST – ONE MAN SHOW JESPER ELKJÆR / KL. 17.00

17. AUGUST – ONE MAN SHOW JESPER ELKJÆR / KL. 17.00

18. AUGUST – ONE MAN SHOW JESPER ELKJÆR / KL. 17.00

19. AUGUST – ONE MAN SHOW JESPER ELKJÆR / KL. 17.00

21. AUGUST – SPEEDDATING / KL. 19.30

23. AUGUST – BABY-BAR / KL. 10.00 

26. AUGUST – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

 S E P T E M B E R
2. SEPTEMBER – KOLDINGS HELTE / LUKKET ARRANGEMENT

3. SEPTEMBER –  FREDAGSBAR FOR STUDERENDE / KL. 14.00

3. SEPTEMBER – KULTURNAT – BURLESQUE & JAZZ / KL. 19.30

6. SEPTEMBER – HOMAGE / KL. 19.30

7. SEPTEMBER – HOMAGE / KL. 19.30 

10. SEPTEMBER – KARAOKE / KL. 19.30

11. SEPTEMBER – ØLLETS DAG / KL. 10.30

16. SEPTEMBER – PHILIP DEVANTIER / KL. 19.00

17. SEPTEMBER – FORRÆDER / KL. 19.30

18. SEPTEMBER – FORRÆDER / KL. 19.30 

28. SEPTEMBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

29. SEPTEMBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

30. SEPTEMBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

 O K T O B E R 

1. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30 

2. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 14.30

4. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

5. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

6. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30  

7. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30  

8. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30  

9. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 14.30

9. OKTOBER – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00   

11. OKTOBER – BABY-BAR / KL. 10.00

11. OKTOBER –  FORFATTERAFTEN MED

LEONORA CHRISTINA SKOV  / KL. 19.00

12. OKTOBER – ARGUMENTER IMOD KVINDER / KL. 19.30

13. OKTOBER – ARGUMENTER IMOD KVINDER / KL. 19.30

14. OKTOBER – ARGUMENTER IMOD KVINDER / KL. 19.30

15. OKTOBER – ARGUMENTER IMOD KVINDER / KL. 19.30

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021
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KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2021

16. OKTOBER – BAJER-BINGO / KL. 19.30

19. OKTOBER – HOME / KL. 14.30

19. OKTOBER – HOME / KL. 19.30

20. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

21. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

22. OKTOBER – I’ DE FUCKING BEDSTE / KL. 14.30

22. OKTOBER – I’ DE FUCKING BEDSTE / KL. 19.30

27. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

28. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 16.00

28. OKTOBER – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

29. OKTOBER – ARBEJDERSANGBOGEN / KL. 19.30

30. OKTOBER – ARBEJDERSANGBOGEN / KL. 14.30

 N O V E M B E R 

4. NOVEMBER – BRAINS & BEERS / KL. 19.30

5. NOVEMBER – PALLE P OG PERLEN / KL. 16.00

6. NOVEMBER – PALLE P OG PERLEN / KL. 11.00

6. NOVEMBER – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00

10. NOVEMBER – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

11. NOVEMBER – BODIL JØRGENSEN / KL. 19.30

12. NOVEMBER –  FREDAGSBAR FOR STUDERENDE / KL 14.00 

12. NOVEMBER – THE TINUS SHOW / KL. 19.30

19. NOVEMBER – GENERATION 9/11 / KL. 19.30

20. NOVEMBER – GENERATION 9/11 / KL. 14.30 

24. NOVEMBER – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

25. NOVEMBER – DEN SOMMER FAR BLEV HOMO / KL. 11.00

25. NOVEMBER – DEN SOMMER FAR BLEV HOMO / KL. 19.30

 D E C E M B E R 

2. DECEMBER – VIN & VINYL / KL. 19.30

4. DECEMBER – GRO / KL. 11.00 

4. DECEMBER – GRO / KL. 13.30

4. DECEMBER – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00

6. DECEMBER – BABY-BAR / KL. 10.00

8. DECEMBER – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

9. DECEMBER – LATE NIGHT / KL. 19.30

10. DECEMBER – LATE NIGHT / KL. 19.30

14. DECEMBER – XMAS CABARET / KL. 19.30

15. DECEMBER – XMAS CABARET / KL. 19.30

16. DECEMBER – XMAS CABARET / KL. 19.30

18. DECEMBER – JULEARRANGEMENT / KL. 10.00
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 V E L K O M M E N  T I L  K O L D I N G  E G N S T E A T E R

KOLDING
 EGNSTEATER

SÆSON 2022

Velkommen til et brag af en sæson 21/22 på DIT, MIT OG VORES TEATER – Kolding Egnsteater.

Vi har glædet os til kunne præsentere DETTE kæmpe program for Jer. I sæson 21/22 byder vi Jer 
indenfor til mere end 150 aktiviteter – en blanding af professionel scenekunst, børneteater, foredrag, 
comedy, koncerter og spændende events.

Du kan blandt andet opleve vores to store egenproduktioner; SYREN HAWAII UNDULAT og 
Dr. Möllers Musikalske Medicin Show.

SYREN HAWAII UNDULAT er en forestilling, der handler om at være pårørende til en dement. 
En rejse i tid, uden en reel forståelse for tid, når tid er det eneste vi har og ikke har.

Dr. Möllers Musikalske Medicin Show – showet der kurerer alt. Et rigtigt Medicine Show kan i første 
omgang virke som en ret usædvanlig form for underholdning, men ikke desto mindre var det 
virkeligt populært i det Vilde Vesten. Showet er bygget op omkring sange med simple moraler, som 
på opbyggelig vis forsøger at gøre verden til et bedre sted. Showet er en musikalsk varieté, et slags 
musikalsk selvhjælpsshow.

Er kunst fup eller gør vi virkelig verden til et bedre sted?

Her i programmet, kan I læse mere om hele vores repertoire i denne sæson – vi lover, det bliver ikke 
kedeligt og vi leverer noget for enhver smag.

På glædeligt gensyn i sæson 21/22 

Det bedste hilsner 

Sophie Lauring, Direktør Kolding Egnsteater
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TEATER FORESTILLINGER6
GÆSTESPIL

UNDERHOLDNING 24
COMEDY

ARRANGEMENTER / MUSIK / FOREDRAG 20
EVENTS

TEATER FOR BØRN OG UNGE17
BØRNE- & UNGDOMSFORESTILLINGER





DR. MÖLLERS 
MUSIKALSKE 
MEDICIN SHOW 
   – SHOWET DER KURERER ALT

»Mine damer og herrer! Ærede publikum! Kæreste venner!
Livet er en morgengave og sjælen er et pilgrimskor. Det er med den størst tænkelige glæde og 
fornøjelse at Dr. Möllers Musikalske Medicin Show endelig kan byde jer indenfor i hjertevar-
men. Vi er nøglen til lykkens port: vrid os og dine drømme bliver til virkelighed. Vi er det lille 
spejl på væggen dér, der siger DU er skønnest i landet her. Kun en dråbe frygter ikke havet og 
vi er dråberne. Dråberne, der triller ned ad dine kinder – i medgang og modgang. Dråberne, 
der får bægeret og begæret til at flyde over. Du er den eneste for os. Du er den, som flaske-
halsen peger på. Vi bringer dig livets vand – Aqua Vitae – Möllers Medicin - til tørst og trøst!«

...Det gamle show kører derudaf. Dr. Möller er lidt flittig med lommelærken.
Dr. Möller rejser med sin trup fra by til by - og har gjort det i mange år – med et gennemprøvet 
show, som gør verden til et bedre sted, men under overfladen lurer oprøret…

Hans datter; Frk. Möller, stiller spørgsmålet – kan showet nok? Er Dr. Möllers løfter om healing 
fup eller fakta?

Dr. Möller konfronteres med sit druk og nostalgiske kunstneriske dovenskab. Truppen vakler, 
loyaliteten udfordres. Der kæmpes mellem far og datter.

Er kunst fup eller gør vi virkelig verden til et bedre sted?

Et rigtigt Medicine Show kan i første omgang virke, som en ret usædvanlig form for underhold-
ning, men ikke desto mindre var det virkeligt populært i det Vilde Vesten. Showet er bygget 
op omkring sange med simple moraler, som på opbyggelig vis forsøger at gøre verden til et 
bedre sted. Showet er en musikalsk varieté, et slags musikalsk selvhjælpsshow.

En forestilling fyldt med musik, kærlighed, fællesskab og drømme om det gode. En underhold-
ende aften i teatret, hvor vi kan læne os tilbage og nyde, lade os underholde og måske starte 
en samtale om kunstens værdi, når vi kommer hjem.

Info.

DR. MÖLLERS MUSIKALSKE 
MEDICIN SHOW

EGENPRODUKTION AF: 
KOLDING EGNSTEATER

IDÉ OG INSTRUKTØR: Sophie Lauring
MANUSKRIPT: Jens Boutrup
MEDVIRKENDE: Lars Junggreen, 
Betty Glosted, Emma van der Vleuten 
Busk, Sune Skuldbøl Vrå, Ole Håndsbæk 
Christensen
SCENOGRAF: Vibeke Valeur
LYSDESIGNER: Morten Dorvin
FOTOGRAF: Emilia Therese

SPILLETIDER: 
29.– 31. MARTS – KL. 19.30
1. APRIL – KL. 19.30
2. APRIL – KL. 14.30
4.–6. APRIL – KL. 19.30
11.– 13. APRIL – KL. 19.30
19.–22. APRIL – KL. 19.30
23. APRIL – KL. 14.30 

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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29. MARTS – 23.APRIL

PREMIERE

KRYDRET MED KENDTE POP OG ROCK NUMRE FRA ALLE TIDSALDRE



KOLDING 
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Eva smider Adam ud af paradiset, fordi han »ved et uheld« har plejet omgang med en ged! 
Med sig får Adam en flyttekasse, som viser sig at indeholde en stor del af de mandetyper, 
han kan vælge at blive, eller skifte imellem at være.
 
Stykket er en tour de force i ukuelige og elskelige mænd, som til sidst gør, at Eva overgiver sig 
og beder Adam om igen at flytte tilbage til paradiset.

Undervejs i stykket møder man forsvars-, undvigelses-, flugt- og overlevelsesinstruktøren, 
gommen uden brud, elskeren, der ikke er en ordentlig mand, manden, der har mistet sin 
bedste ven, den enlige testosteronbombe-mand, den nybagte far, manden med de lange 
nosser og mange flere.

»Mænd i mindre doser« er historien om, at kvinden kan smide manden ud af paradiset, men 
ikke uden, at der kommer til at mangle noget, nemlig en at holde af, holde ud og holde om.

Hvor klodset, komisk og kærligheds hungrende manden end er, så er han værd at samle på!
»Mænd i mindre doser« er en forestiling med skæve figurer – med store hjerter og til tider 
noget mindre hjerner! Det er satirisk, sjovt og af og til rørende.

Info.

MÆND I MINDRE DOSER
22. JANUAR

SPILLETIDER: KL. 14.30 / 19.30

PRODUCENT: LOUISE SCHOUW TEATER

AF OG MED: Kristian Holm Joensen 
ISCENESÆTTELSE: Frede Guldbrandsen
MUSIK: Lasse Lyngbo og Søren Jensen
LYSDESIGN: Kisser Rosenquist
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22. JANUAR

MÆND I 
MINDRE 
DOSER



En urkomisk forestilling og satire over det »moderne parforhold« og ikke mindst selvhjælps-
bølgen og samlivseksperterne, der står klar til at hjælpe, når det går galt.

De to parterapeuter Anne-Lene og Torben Lydiksen (gift på 32. år), turnerer landet rundt med 
deres foredrag: »Hjælp, vi er gift!«. Et foredrag med finurlige kønsbetragtninger, morsomme 
sange og illustrative scener, der kommenterer parforhold/ægteskab og tilbyder gode råd og 
kontant vejledning til hvordan man kommer videre, såfremt samlivet er gået lidt i stå.

Ægteparret ser sig selv som eksperter på alle tænkelige områder og har en klar ramme for, 
hvordan aftenen skal forløbe. Anne-Lene og Torben er desværre løbet ind i problemer forud 
for dagens optræden. Problemer, der udvikler sig i løbet af forestillingen. Bilen er brudt sam-
men, de forkerte kufferter er medbragt, den voksne datter ringer og vil låne penge, den ene 
mistænker den anden for at ha’ en affære osv.

Som aftenen skrider frem stiger stressniveauet på scenen og »samlivseksperterne« har mere 
end svært ved at leve op til de fine ord, når deres eget forhold knager i fugerne. Alle forsøg 
på at skjule uenighederne for publikum falder til jorden i takt med at skeletterne vælter ud af 
(ægte)skabet. 

Stærkt underholdende… og lige lovlig ærligt!

 HJÆLP, 
VI ER 
GIFT!

Info.

HJÆLP, VI ER GIFT
27.–29. JANUAR

SPILLETIDER:
27.–28. JANUAR KL. 19.30
29. JANUAR KL. 14.30 / 19.30

PRODUCENT: JANGMARK AGENTUR

MEDVIRKENDE: Trine Gadeberg 
og Jan Svarrer
MANUS/INSTRUKTION: Vase og Fuglsang,
Gadeberg og Svarrer

– PARFORHOLDET PÅ KOMEDIE

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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27.– 29. JANUAR



»VI GÅR ALDRIG HJEM« HANDLER OM TO ÆLDRE KVINDER, SOM LEVER 
EFTER MOTTOET: »LIVET ER MÅSKE IKKE DEN FEST DU HÅBEDE PÅ – MEN 
MENS DU ER HER KAN DU LI`SÅ GODT DANSE«.

Den henvender sig til alle generationer og handler om at leve i nuet. »Vi Går Aldrig Hjem« er 
en vitaminindsprøjtning, en musikalsk forestilling, hvor der spilles og synges rock, pop og viser 
fra mange årtier. Forestillingen er ikke kun underholdning for underholdningens skyld. 
Den handler om at holde humøret højt og livet i gang, så godt som man nu kan. Det er vigtigt 
at grine, ikke mindst ad sig selv. Selvhøjtidelighed, det kan vi ikke bruge til noget.

Publikum skal gerne glemme, at det er en forestilling, de ser. Fordi de medvirkendes historier 
i bund og grund kunne være deres egne. Der kommer mange emner på bordet, bl.a. com-
putere, mobiltelefoner, børnebørn, dårlig samvittighed, ensomhed, hukommelse, venskaber, 
hensynsbetændelse, at holde sig i form, klimakteriet, svigt, humøret, positivitet, døden og at 
man aldrig bliver for gammel til en flirt.

VI GÅR 
ALDRIG
 HJEM

Info.

VI GÅR ALDRIG HJEM
31. JANUAR – 1. FEBRUAR

SPILLETIDER: KL. 19.30

PRODUKTION: LOUISE SCHOUW TEATER

MEDVIRKENDE: Susanne Breuning, 
Bente Eskesen og Lars Fjeldmose
INSTRUKTION & KOREOGRAFI: 
Susanne Breuning, Bente Eskesen

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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31. JANUAR – 1.  FEBRUAR



Info.

TURIST
14.–15. FEBRUAR

SPILLETIDER: KL. 19.30

PRODUCENT: DON*GNU

MEDVIRKENDE: Petras Lisauskas, 
Mikolaj Karczewski og Kasper Buus
KONCEPT & KOREOGRAFI:
Kristoffer Louis Andrup Pedersen og
Jannik Elkær

Drømmer du også om paradiset? Pakke sandaler, bandana og solcreme for at drage afsted 
mod fjerne kyster og nye verdener? Komme hjem som et nyt og forbedret menneske med 
tasken fuld af livsbekræftende og mindeværdige øjeblikke…?
 
Så tag med verdensmanden, backpackeren og charterturisten på deres livs rejse ind i en 
forunderlig verden af ferieønsker, drømme og mareridtsscenarier! For noget går galt, og de 
tre elskelige individer må indse, at det i sandhed ikke handler om destinationen, men vejen 
dertil – og skæbnen vil, at deres unikke drømmerejser ender i en kaotisk kampzone om retten 
til smukke øde landskaber, swimmingpools og helstegt pattegris eller croissant og cortado på 
fortovscaféen i Nice. 
 
Actionfyldt fysisk komedie om livet som turist og om hvordan mødet med andre, kan få både 
de bedste og de værste sider frem i os. Velkommen til DON GNU’s fantastiske danseø!

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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14.–15. FEBRUAR

TURIST
EN FERIE, DU GERNE VIL HJEM FRA!
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FRANK FARER VILD
Ina-Miriam Rosenbaums Projekt Glemmebogen præsenterer i samarbejde med Teatret Svale-
gangen DET FORTROLIGE RUM – en rystende morsom satire om Christiansborgs mørklagte 
gange. Dette er møgsagen, som alle vil glemme!

I et mash-up af dokumentar, drama og filmklippet dialog med virkelighedens politikere 
kæmper journalisten Frank for at forstå offentlighedsloven. Den lov, der styrer, hvad vi borgere 
må vide, og hvad vi ikke længere må vide. Gang på gang farer Frank vild og trækker publikum 
med ned i forvirringens sump. Heldigvis griber en virkelig journalist ind og får Frank og publi-
kum på rette spor.

SORTE OVERSTREGNINGER OG TÅGESNAK
DET FORTROLIGE RUM er en ‘Kafkask’ komedie om journalisten Frank, der går til angreb 
på Christiansborgs mure og offentlighedsloven. En lov, der holder ham ud i strakt arm, og 
forhindrer ham i at kigge politikerne over skuldrene. Mens Frank udfordrer dem til at åbne op, 
hvirvles han ind i politikerspin, tågesnak, paragraffer og papirer fuld af sorte overstregninger. 
En virkelighed, han ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig i det demo- kratiske Danmark.

Info.

DET FORTROLIGE RUM
4. –5. MARTS

SPILLETIDER: 
4. MARTS – KL. 19.30
5. MARTS – KL. 14.30

PRODUCENT: OFF/OFF PRODUCTIONS

MEDVIRKENDE: Anders Budde Christensen
DEN VIRKELIGE JOURNALIST: Sofie Buch Hoyer
IDÉ & INSTRUKTION: Ina-Miriam Rosenbaum
TEKST: Kristian Halken
SCENOGRAFI & VIDEODESIGN: Signe Krogh
FILMKLIP: Nils Aasholm
CO-PRODUKTION: off off/produktion og
teatret svalegangen

RUM
DET FORTROLIGE 

EN DYBDEBORENDE SATIRE OM DET DU IKKE MÅ VIDE

TEATRALSK AFDÆKNING
27%

BORGEN 4REAL
32%

POLITISK SATIRE
24%

BUREAUKRATISK TÅGESNAK
17%

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

4.– 5. MARTS
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Info.

W/HOLE
7. MARTS

SPILLETID: KL. 19.30

PRODUCENT: RAPID EYE

MEDVIRKENDE: Petter Wadsten, 
Samuel Gustavsson 
INSTRUKTION: Nina Kareis 
KOSTUMER & SCENOGRAFI: Signe Beckman 
LYS: Sonja Lea / LYD: Alice Carreri 
VIDEOKLIPPER: Solvejg Hockings
SUPERVISION: Catherine Poher og 
Thomas Eisenhardt
PRODUCENT & PR: Betina Rex I 
co-produktion med Aaben Dans

 W/HOLE
W/hole følger de to jonglører Samuel Gustavsson og Petter Wadsten og deres fælles fascina-
tion af alle hullerne omkring dem. En overraskende fortabelse i et velkendt fænomen, der har 
ledt dem fra knaphuller til verdens dybeste hul i Murmansk. Intet hul er for småt eller stort til 
at rumme deres forundring – hullerne de finder, hullerne de fylder og hullerne de selv skaber 
undervejs. 

Gennem de to antiheltes fåmælte venskab og utraditionelle valg af jongleringsobjekter opstår 
en helhjertet og halvtosset forestilling, der kombinerer tør komik med deres fintfølende sans 
for det betagende ved nørderiets vedholdenhed. I et musikalsk univers af finsk tango og lyden 
af ingenting minder de os om, at for at komme ned, må man sommetider op.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

7.  MARTS
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 TATOVERING
KAN MAN MISTE NOGET MAN ALDRIG HAR HAFT? 

I TATOVERING tvinges en kvinde i tyverne til at skulle tage afsked med sin far, som hun aldrig 
har kendt, da han pludselig ligger for døden. 
Det kaster hende tilbage til skelsættende situationer fra hendes faderløse ungdom i 00’erne, 
hvor hun i sin iver for at udfylde tomrummet, ender ud i nogle situationer der sætter sig dybe 
spor i hendes endnu spinkle krop.  

TATOVERING veksler ind og ud mellem nutiden med den døende far, og fortiden i et broget 
ungdomsmiljø, hvor man taler alverdens forskellige sprog i opgangene og Danmark går i krig 
i Mellemøsten. 
Vi kender coming-of-age-fortællinger om hvad det gør ved mænd at vokse op uden eller med 
en fraværende far, fra Hamlet til film som Fight Club, 8-Mile og Yahya Hassans digte – men hvad 
gør det ved en kvinde og hendes forhold til det maskuline?

Forestillingen består af fragmenterede oplevelser, der undersøger hvordan det er at vokse op i 
et maskulint miljø, der samtidig mangler konkrete maskuline rollemodeller. 

Info.

TATOVERING
8.–9. APRIL

SPILLETIDER: 
8. APRIL – KL. 19.30
9. APRIL – KL. 14.30

PRODUCENT: MUNGO PARK ALLERØD

MEDVIRKENDE: Sara Fanta Traore og
Nana Morks
INSTRUKTØR: Anna Malzer
TEKST- OG INSTRUKTIONSKONSULENT:
Mikkel Flyvholm
SCENOGRAF: Simone Bartholin
LYSDESIGN: Mikkel Givskov
LYDDESIGN: Emil Bøll
VARIGHED: Ca. 1 t. 30 min. 

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

8.– 9. APRIL
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Info.

WALKMAN
28. APRIL

SPILLETID: KL. 19.30

PRODUCENT: DON*GNU

KONCEPT & KOREOGRAFI: Jannik Elkær, 
Kristoffer Louis Andrup Pedersen
PERFORMANCE & KOREOGRAFI:
Petras Lisauskas, Jeppe Kaas Vad, 
Jesper Møller Hermansen & Kasper Buus
MUSIK: Alice Carreri
KONCEPT, LYS & VIDEO: Christoffer Brekne
SCENOGRAFI: Mattias Umaerus
DRAMATURG & KUNSTNERISK SPARRING: 
Vahid Evazzadeh

WALKMAN
Du vil aldrig krydse gaden på samme måde igen! Halsbrækkende hverdags-stunts, DON GNU 
poesi og kærlig sort/hvid humor kaster nyt lys på hverdagens kedsommelige rutiner og vores 
måde at være sammen på som mennesker.
På en helt almindelig dag bevæger fire mænd sig gennem byen til fods. Med det længste ben 
forrest følger de hastigt strømmen uden at stille spørgsmål til lyskurvens dikterende stopdans, 
vejskiltenes uforbeholdne herskervælde eller andre af fællesskabets uskrevne regler for god 
opførsel. Indtil én af dem pludselig bestemmer sig for at gøre oprør… 

Der bliver masser af rå fysik, hverdags-stunts og DON GNU attitude, når jorden under de fire 
performere bogstavelig talt forsvinder og de regler, rutiner og fælles normer, vi alle tager for 
givet, pludselig mister deres betydning. Et fodgængerfelt er ikke længere bare et fodgænger-
felt, og god opførsel er ikke længere bare én ting. WALK-MAN kaster nyt lys på hverdagens 
kedsommelige rutiner og længslen efter frihed og en legende tilgang til verden. Du vil aldrig 
krydse gaden på samme måde igen! KOLDING 

EGNSTEATER

SÆSON 2022

28.  APRIL
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Info.

MOMBIE
10.–11. MAJ

SPILLETID: KL. 19.30

PRODUCENT: TEAM TEATRET

MEDVIRKENDE: Line Vejgaard Kjær, 
Stig Reggelsen Skjold, Hanne Windfeld, 
Marie Vestergård Jacobsen
DRAMATIKER: Jeanette Munzert
INSTRUKTØR: Anne Zacho Søgaard
SCENOGRAF & KOSTUMEDESIGNER: 
Laura Rasmussen
KOMPONIST: Turkman Souljah
KOSTUMIER: Malene Redder
FOTO: Mingo Photo

  MOMBIE
EN TRAGIKOMISK GYSERKOMEDIE
Morsomt, tankevækkende og genkendeligt, var noget af det anmelderne skrev, da Mombie fik 
premiere som livestreaming. Nu får du mulighed for at se den skønne forestilling sådan i virke-
ligheden.

Kvinden midt i 30’erne har travlt med at være karrierekvinde, mor, veninde, forbillede, kunstner, 
kæreste, og vigtigst af alt: perfekt på alle platforme. Det kan kun gå galt, og det gør det. Som 
en anden levende død, der kun overlever på kaffe og chokolade, hvirvles hun gennem livet I 
en konstant kamp for at finde sine egne ben og den svære work-life-balance. Balancen mel-
lem, migtid og vitid, fordybelse og forsørgelse, job og hjem, mænd og kvinder.

Jeanette Munzert har skrevet teksten om den moderne kvinde, der vil det hele og helst på sin 
egen måde, men også vil deles om ansvaret. Anne Zacho Søgaard iscenesætter stykket som 
en feministisk zombiegyser. Vi lover, at der både er noget at grine af og noget at tænke over.

Mens kvinden prøver at finde balancen, kæmper manden også for at finde succes i den nye 
version af en mandeidentitet som forsørger, kæreste og far. Ikke mindst som han tror det for-
ventes, at han skal være.

Svigermor blander sig med gode råd og kønsrolletanker fra en anden tid og midt i det hele 
står barnet.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

10.– 11. MAJ
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ER DER PLADS TIL MIG?

Info.

TYK
19.–20. MAJ 

SPILLETID: KL. 19.30

ISCENESÆTTELSE: PERFORMANCE-
KOLLEKTIVET RUBY GAMACHE

DRAMATURG/FORFATTER/KOREOGRAF/
SKUESPILLER: Lise Pleidrup
INSTRUKTØR: Heidi Duus
DRAMATURGISK ASSISTENT: Laura Hogriffe 
FOTOGRAF: Marie Hald
DRAMATURGISK KONSULENT: Signe Moore 
KOMPONIST: Mahrow og 
Emil Østergaard Petersen 
VARIGHED: ca. 60. min.

  ER DER PLADS TIL MIG? 
EN SOLOFORESTILLING OM AT VÆRE TYK

»Er der plads til mig?« er Danmarks første teaterforestilling om tykhed. Forestillingen er en 
politisk, tragikomisk og interaktiv soloforestilling om, hvordan det er at bo i en tyk krop i et 
samfund, der er indrettet efter tynde mennesker. 

Vi følger hovedpersonen Lise, som er en ung, tyk kvinde, -s rejse fra selvhad til selvaccept. 
Med en tynd mannequindukke som følgesvend og telefonsvarerbeskeder til Samfund, 
oplever vi eksklusionen af Lise og hendes smerte og skam, men også glæden og poweren 
ved at springe ud som tyk og tage sin plads i verden. Gennem direkte henvendelser til pub-
likum skabes et fællesskab, hvor vi alle kan nikke genkendende til, at vi må gøre noget og 
skabe plads til ALLE.

»Min krop dirrer konstant en hær har sat sig fast i hver en celle sidder en lille tyk soldat
og råber REVOLUTION!«

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

19.– 20. MAJ
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Info.

SPEJLMANDEN
25. MAJ

SPILLETID: KL. 19.30

PRODUCENT: MUNGO PARK ALLERØD

MEDVIRKENDE: Zaki Nobel Mehabil,
Nana Morks og Sara Fanta Traore
INSTRUKTØR & DRAMATIKER:
Viktor Tjerneld

Claas vinder den ene pris efter den anden for sine menneskelige portrætter af fx Gladys, der 
med sin bibel i hånden kører USA tyndt som henrettelsesturist på fængslernes dødsgange, og 
den selv-udnævnte grænsevagt Jager, der patruljerer grænselandet mellem USA og Mexico, lige 
dér hvor Trumps mur skulle have stået. Men Claas’ kollega, Juan, får færten af noget råddent 
ved artiklerne. Dét starter en krig mellem de to journalister, hvor ingen kneb viser sig at være for 
beskidte i kam-pen om at skabe mening i et manipuleret mediebillede.

Den unge journalist Claas fra det tyske nyhedsmagasin DER SPIEGEL (Spejlet på tysk, red.), er 
kendt for at holde et sjældent set spejl op af virkeligheden i sine historier, især om Trumps USA. 
Spejlmanden er historien om den virkelige stjernejournalist Claas Relotius og hans myteom-
spundne artikler. Gør dig klar til et hæsblæsende teatergreb på true crime-genren fyldt med 
suspense, action og en intensiv jagt på den endegyldige sandhed.

SPEJLMANDEN

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

25.  MAJ
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DEN DU VISER VERDEN DU ER, ER OGSÅ DEN DU ER. ELLER ER DET? 

Gennem barndommens naive og umiddelbare leg og nysgerrighed støber vi fundamentet til det 
menneske vi skal være resten af livet. Så kommer ungdommens ubarmhjertige jungle af forvirring 
og utryghed og vi får travlt med at passe ind de rigtige steder! Så legen forstummer og de indre 
stemmer bliver overladt til sig.

Alle har dem, alle slås med dem, alle ved hvem de er. Stemmerne i vores hoved! HEY LIN 
belyser med alvor og solide mængder humor, hvordan vi samler dem alle i EN identitet.
Hey Lin flår vinduet til vores dybeste indre op og får os til at mærke efter hvem vi er og måske 
rykker den ved vores selvopfattelse, når lyset i salen igen bliver tændt og verden venter?
 

HEY LIN
Info.

HEY LIN
SPILLETIDER: 
13.–14. JANUAR KL. 11.00 / 19.30
15. JANUAR KL. 14.30
SKOLEFORESTILLINGER
13.–14. JANUAR KL. 11.00
KONTAKT TEATRET FOR BILLETTER

PRODUCENT: TEAM TEATRET OG
KOLDING EGNSTEATER

FORFATTER/DRAMATIKER: Lin Melkane
INSTRUKTØR: Petra Adlerberth-Wik
MEDVIRKENDE: Stig Reggelsen Skjold og 
Line Vejgaard Kjær
SCENOGRAFI: Lise Marie Birch
FOTO: Palle Peter Skov 
LYSDESIGN: Morten Dorvin
LYDDESIGN: Viktor Dahl

ALDER FRA 13 ÅR

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

13.– 15. JANUAR



Info.
PRODUCENT: RIDDERSALEN

IDÉ & MANUSKRIPT: Signe Birkbøll
MEDVIRKENDE: Ragnhild Kaasgaard /
Dukkefører Erik Olsen
SCENOGRAFI: Signe Birkbøll, Laurids Bøcher 
Poulsen, Sigurd Dissing
KOSTUMEDESIGN: Pille Behrendt, 
Signe Birkbøll

Den lille entré danner kulisse for SMÅ BLÅ SKO. Fra entreens billeder, skuffer og skabe trylles 
fortællingen frem - om damen der går tur med folk. Damen er begejstret og fuld af forventninger, 
når en ny gåturs-kammerat skal komme. I dag venter hun Alfred, så de små blå sko findes frem. 
I ventetiden fantaserer damen om udflugtsmål for dagen. Så lyder klokken ved entrédøren.

Damen, skuespiller Ragnhild Kaasgaard, er en særdeles nærværende fortæller, som har fuld-
stændig styr på hvordan man skaber og fastholder kontakt til børnene. Men Ragnhild er ikke 
alene om at skabe magien. Skjult for publikum er hendes ’usynlige’ medspiller, dukkefører Erik 
Olsen, gemt bag scenen. Herfra styrer han forestillingens dukker og effekter, der puster liv i kulis-
sen til stor fryd for små teaternybegynderøjne.

Fortællingen ledsages af musik, der spænder fra den sene Dylan, over Schubert, Janáček og 
Dvořák til Vivaldi.

Efter forestillingen er der altid tid til et nærmere kig på den finurlige scenografi, et kram og en 
snak med Ragnhild og Erik. Her er der er ro til at lade livet gå sin gang.
»Selv de mest generte to-årige lader sig fange ind af Ragnhild Kaasgaards livsglæde, når hun 
charmerer alle med sin gå-tur-dame i den opfindsomme forestilling »Små blå sko« på Riddersalen.« 
Anne Middelboe Christensen, Teateravisen.

SMÅ BLÅ SKOSMÅ BLÅ SKO
17. FEBRUAR

SPILLETID: KL. 10.00 / 14.30

FOR DE 1,5 – 4 ÅRIGE 

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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Oplev den prisvindende forestilling, der samler generationerne. Dyrene i Hakkebakkeskoven 
er festligt og fornøjeligt familieteater baseret på Egners klassiske historie med alle de kendte 
og elskede sange. 

Hakkebakkeskoven er fuld af forskellige dyr. Klatremusen, der elsker musik; Harepus, der 
bager kager; Den rare Bamsefar; og den lille Morten Skovmus, der bare gerne vil have, at alle 
skal være gode venner. Dyrene lever i fordragelighed under skovens love. Men noget truer 
freden. Mikkel Ræv og Peter Pindsvin elsker at spise deres naboer og kun ved at holde sammen 
– forskelle til trods – kan skovens øvrige dyr klare skærene 

Fortællingen handler om nogle af livets største temaer: Om at holde sammen, passe på hinan-
den – og se styrken i vores forskelligheder. Men selvom temaerne er store, er Pelle Koppels 
opsætning legende let, humoristisk og fuld af små musikalske mesterværker. 

DYRENE I 
HAKKEBAKKESKOVEN

Info.
PRODUCENT: TEATER V

MEDVIRKENDE:Maria la Cour, 
Mikkel Reenberg, Rune Antonio Bro, 
Linda Elvira Magnussen, Margit Watt-Boolsen, 
Asbjørn Agger 
INSTRUKTØR: Pelle Koppel
SCENOGRAF: Johan Kølkjær 
DRAMATIKER & FORFATTER:Thorbjørn Egner 
KOMPONIST: Christian Hartmann og 
Thorbjørn Egner
OVERSÆTTER: Halfdan Rasmussen

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
7. MAJ

SPILLETID: KL. 14.30

ALDER FRA 5 ÅR

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022
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LEVENDE LØRDAG
Kolding Egnsteater, Stadsarkivet og Museum Kolding er gået sammen om at præ-
sentere en række samtale saloner der har fokus på tematikker, fremfor enkelte 
personer, tematikker der indfanger fortid og nutid, med grobund i det lokale og 
udsigt til det nationale. Vidste du f.eks. at Danmarks første kvindehus lå i Kolding, 
IKKE København? Hvordan er vores sprog påvirket af køn? Hvem er den stærkeste 
mand – ham der står forrest?

Hver lørdag har et tema, og vores ideer favner bredt. Vi skal bl.a. snakke om 
(u)kendte kvinder, sprog, uddannelse, og selvfølgelig kultur, musik og kunst. 
Der er rig mulighed for at finde en lørdag, hvor du har mulighed for at dykke ned 
i emner, som lige netop du synes er spændende. 

FREDAGSBAR

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER / 
SDU/DESIGNSKOLEN/IBA

Info.DATO OG TID: 
7. JANUAR – KL. 14.00
11. MARTS – KL. 14.00
6. MAJ – KL. 14.00

LEVENDE LØRDAG

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
MUSEUMKOLDING / KOLDING STADSARKIV

Info.DATO OG TID: 
ALLE DAGE – KL. 10.00

FREDAGSBAR
FOR STUDERENDE

Har du tænkt på hvad de andre studerende i de andre bygninger laver? eller 
bare hvordan de ser ud? Så kom til fælles fredagsbar på Kolding Egnsteater, hvor 
vi inviterer alle de studerende på byens videregående uddannelser.
Kom alene, med din studiegruppe eller dine venner, og mød andre studerende, i 
vores hyggelige omgivelser i baren (hvor vi selvfølgelig sørger for at have masser 
af øl på køl). Alle er velkomne, så bliv lidt ekstra efter undervisning, og tag det sene 
tog hjem, hvis du er pendler, eller kom og få lidt selskab i stedet for at gå hjem i din 
lejlighed /på dit værelse. Del viden og oplevelser, både om undervisning, lektier og 
Kolding som by og drik en skål for fællesskabet.
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7. JANUAR / 11. MARTS / 6. MAJ

29. JANUAR / 19. FEBRUAR / 12. MARTS
9. APRIL / 30. APRIL



KOLDFESTIVAL V. MUSIKKOLDING
ARRANGØR: MUSIKKOLDING / 
KOLDING EGNSTEATER / GODSET /
CITY KOLDING M.FL.

Info.DATO OG TID: 
3.–5. FEBRUAR
17.00 – 22.00

VIN & VINYL

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
JUNGLE RECORDS

Info.DATO OG TID: 
10. FEBRUAR – KL. 19.30
7. APRIL – KL. 19.30
2. JUNI – KL. 19.30

VIN & VINYL
Synes du din samling af vinylplader fortjener et større publikum end dig selv og din 
stue? Vi opfordrer alle vores gæster til at tage en plade eller 2 med til Vin&Vinyl på 
Kolding Egnsteater, et samarbejde mellem teatret og Christian Winther fra Jungle 
Records, byens lokale vinyl butik. 
Hver aften har et tema, så tag dine yndlingsplader med og del din viden, dit 
yndlingsnummer eller din gode historie. Samtidig kan du møde andre samlere og 
musikinteresserede, og over et godt glas vin, kan I snakke om jeres forskellige oplev-
elser med musikken, kunstnerne og om at være samler. 
Vores bar-personale vil prøve at matche vinen til aftenens tema – og hvem ved, 
måske kommer der også vinsmagning engang?

Følg med på www. kolding-egnsteater.dk for temaer.

KOLD Festival er en ny musikfestival i Kolding, som afholdes torsdag-lørdag, den 
3 – 5. februar i 2022, i tidsrummet 17.00–22.00 hver dag.

KOLD Festival er en blanding af koncerter på alternative, opståede spillesteder 
samt atmosfæreskabende oplevelser på en rute i bymidten, som binder hele oplev-
elsen sammen. Man skal kunne gå på opdagelse i musikken, få en masse kunstner-
iske oplevelser og samtidig få viden og forståelse indenfor nutidens trend omkring 
bæredygtighed.Det er en festival ungdommen i Kolding og omegn. Den bliver skabt 
og afviklet med en række samarbejdspartnere fra Kolding; Kolding Egnsteater, 
CityKolding, Slicetown, IBA, Jazz i Trekanten, Godset/Rock’n’House, Kolding Bibliotek, 
Hansenberg, TV SYD, Kolding Klimaråd (Green Kolding), Kolding Ungdomsråd og 
Kolding Kommune.

KOLDFESTIVAL 
V. MUSIKKOLDING
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10. FEBRUAR / 7. APRIL / 2. JUNI

3.– 5. FEBRUAR



KVINDERNES 
INTERNATIONALE KAMPDAG
Vær med, når Kolding Egnsteater fejrer alle kvinder og former for kvindelighed, 
mangfoldigheden og demokrati, til Kvindernes Internationale Kampdag.

Vi har ikke noget fastlagt program for dagen endnu, vi håber på en informerende, 
underholdende og hyggelig dag – måske krydret med en overraskelse eller to.

Vi ses på dit, mit og vores teater.

BRAINS & BEERS

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER /
STUDIEBYKOLDING

Info.DATO OG TID: 
3. MARTS – KL. 19.30

KVINDERNES INTERNATIONALE 
KAMPDAG

ARRANGØR: KOLDING EGNSTEATER

Info.DATO OG TID: 
8. MARTS – KL. 10.00

BRAINS & BEERS
Trænger du til at få ny viden serveret på en god og hyggelig måde? Og synes du 
traditionelle forelæsninger, eller et podcast bliver lidt kedeligt i længden? 
Så skal du kigge forbi Kolding Egnsteater, når vi i samarbejde med StudiebyKolding 
præsenterer Brains & Beers, vores videns-event, med kloge fortællinger og gode 
møder i baren. 
Til arrangementet får vi besøg af kloge og kompetente fortællere, der med stor 
passion fortæller om et spændende forskningsemne mens du nyder en kold øl fra 
vores dygtige bar-personale. 
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JAZZ I TREKANTEN

Info.
ARRANGØR: JAZZ I TREKANTEN

12. FEBRUAR, BREMER MCCOY – KL. 17.00
12. MARTS – KL. 18.00 
2. APRIL – KL. 18.00 
12. MAJ – KL. 18.00 
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JazzHouse er et kulturelt og musikalsk mødested som præsenterer ung livejazz for et ungt 
publikum.

JazzHouse opstod som Koldings nye, anarkistiske spille- og hænge-ud-sted på spillestedet 
Pitstop under jazzfestivalen Jazz I Trekanten 2016. Formålet var at promovere nytænkende, 
unge jazzmusikere og vise Koldings unge, at jazz ikke bare er ensbetydende med tykke mænd 
med seler, der spiller banjo og trutter i takt. Tiltaget blev en kæmpe succes og er nu blevet et 
tilbagevendende tiltag ved den årlige jazzfestival.

JazzHouse flyttede i 2020 til nye omgivelser på Kolding Egnsteater og startede under COVID19 
nedlukning at live-streame koncerter.

JazzHouse er drevet af en gruppe af foreningens unge, frivillige jazzentusiaster. 

12. FEBRUAR / 12. MARTS / 2. APRIL / 12.MAJ



Info.
DATOER: 
24. JANUAR – KL. 19.30
16. FEBRUAR – KL. 19.30
16. MARTS – KL. 19.30
25. APRIL – KL. 19.30
18. MAJ – KL. 19.30

PRODUCENT: KOLDING EGNSTEATER

I SAMARBEJDE MED CITY KOLDING OG 
BYLIVSPULJEN.

COMEDY & COCKTAILS

TIDSPUNKT: KL. 19.30

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

Hvad sker der når du kombinerer tre komikere, kolde drikkevarer og godt selskab?
Kom selv og oplev stemningen, når vi byder velkommen til Comedy og Cocktails.
Sebastian Dorset præsenterer forskellige komikere, nogle du kender, og nogle du kan 
glæde dig til at lære at kende.

Vi byder velkommen til et hyggeligt aften, hvor stemningen kun kan blive god!
Få en cocktail i baren, hyg dig med dine venner og få et godt grin, og oplev vores 
smukke hus på en ny måde. 

COMEDY &
COCKTAILS
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JAN. / FEB. / MAR. / APR. / MAJ

COMEDY
&



 VI SKYDER SÆSON 21/22 
 I GANG MED ET BRAG…
 
Alle teaterbilletter til voksne kun 90,- + gebyr*
   
Alle teaterbilletter til unge under 25 år, studerende og børn kun 50,- + gebyr*
    
Et tætpakket program med teater, børneteater, comedy, jazz og fantastiske events Mere end 150 aktiviteter i sæson 21/22.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag invitationer til unikke oplevelser og særarrangementer, som for eksempel 
Pre- eller After-talks og åbne prøver på forestillinger, der endnu ikke har haft premiere.

 
*Priserne er kun gældende sæson 21/22 som kampagnepriser på ALLE teaterforestillinger arrangeret af Kolding Egnsteater 
– Såfremt forestillingen er med anden arrangør, fremgår dette i info om forestillingen.
(Normal løssalgspris for teaterbilletter 210,- inkl. gebyr.)

DIT, MIT 
OG VORES 
TEATER 
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 J A N U A R 

7. JANUAR – FREDAGSBAR FOR STUDERENDE  / KL. 14.00

13. JANUAR – HEY LIN / KL. 11.00

13. JANUAR – HEY LIN / KL. 19.30  

14. JANUAR – HEY LIN / KL. 11.00

14. JANUAR – HEY LIN / KL. 19.30 

15. JANUAR – HEY LIN / KL. 14.30  

22. JANUAR – MÆND I MINDRE DOSER / KL. 14.30

22. JANUAR – MÆND I MINDRE DOSER / KL. 19.30

24. JANUAR – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

27. JANUAR – HJÆLP, VI ER GIFT / KL. 19.30

28. JANUAR – HJÆLP, VI ER GIFT / KL. 19.30

29. JANUAR – LEVENDE LØRDAG / KL. 10.00 

29. JANUAR – HJÆLP, VI ER GIFT / KL. 14.30

29. JANUAR – HJÆLP, VI ER GIFT / KL. 19.30

31. JANUAR – VI GÅR ALDRIG HJEM /  KL. 19.30

 F E B R U A R
1. FEBRUAR – VI GÅR ALDRIG HJEM / KL. 19.30

3. FEBRUAR  –  KOLDFESTIVAL / KL. 17.00 – 22.00

4. FEBRUAR  –  KOLDFESTIVAL / KL. 17.00 – 22.00 

5. FEBRUAR  –  KOLDFESTIVAL / KL. 17.00 – 22.00

10. FEBRUAR  – VIN & VINYL / KL. 19.30 

12. FEBRUAR – BREMER MCCOY, JAZZ I TREKANTEN / KL. 17.00 

14. FEBRUAR – TURIST / KL. 19.30

15. FEBRUAR – TURIST / KL. 19.30

16. FEBRUAR – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30 

17. FEBRUAR – SMÅ BLÅ SKO / KL. 10.00

17. FEBRUAR – SMÅ BLÅ SKO / KL. 14.30

19. FEBRUAR – LEVENDE LØRDAG / KL. 10.00

 M A R T S 

3. MARTS – BRAINS & BEERS / KL. 19.30 

4. MARTS – DET FORTROLIGE RUM / KL. 19.30 

5. MARTS – DET FORTROLIGE RUM / KL. 14.30 

12. MARTS – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00 

7. MARTS – W/HOLE / KL. 19.30 

8. MARTS – KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG / KL. 10.00

11. MARTS – FREDAGSBAR FOR STUDERENDE / KL. 14.00 

12. MARTS – LEVENDE LØRDAG / KL. 10.00 

16. MARTS – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

29. MARTS – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

30. MARTS – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

31. MARTS – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

 SÆSON KALENDER 2022
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 A P R I L

1. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

2. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 14.30

2. APRIL – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00

4. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

5. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

6. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

7. APRIL – VIN & VINYL / KL. 19.30

8. APRIL – TATOVERING / KL. 19.30

9. APRIL – LEVENDE LØRDAG / KL. 10.00

9. APRIL – TATOVERING / KL. 14.30

11. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

12. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

13. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

19. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

20. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

21. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

22. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 19.30

23. APRIL – DR. MÖLLERS MUSIKALSKE MEDICIN SHOW / KL. 14.30

25. APRIL – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

28. APRIL – WALKMAN / KL. 19.30

30. APRIL – LEVENDE LØRDAG / KL. 10.00

 M A J

6. MAJ – FREDAGSBAR FOR STUDERENDE / KL. 14.00

7. MAJ – DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN/ KL. 14.30

10. MAJ – MOMBIE / KL. 19.30

11. MAJ – MOMBIE / KL. 19.30

12. MAJ – JAZZ I TREKANTEN / KL. 18.00

18. MAJ – COMEDY & COCKTAILS / KL. 19.30

19. MAJ – ER DER PLADS TIL MIG? / KL. 19.30

20. MAJ – ER DER PLADS TIL MIG? / KL. 19.30

23. MAJ  – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

24. MAJ  – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30 

25. MAJ – SPEJLMANDEN / KL. 19.30

27. MAJ  – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 19.30

28. MAJ  – SYREN HAWAII UNDULAT / KL. 14.30

 J U N I

2. JUNI – VIN & VINYL / KL. 19.30
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SOPHIE LAURING
TEATERDIREKTØR 
sophie@kolding-egnsteater.dk

SIGNE HØJLUND KOCH ( 3067 2881 )
KOMMUNIKATION- & MARKETING
signe@kolding-egnsteater.dk

SOPHIE S. VILLSEN ( 2398 1708 )
SOUSCHEF
villsen@kolding-egnsteater.dk

ANDREAS RIIS NIELSEN ( 2151 1701 )
BARCHEF 
andreas@kolding-egnsteater.dk

HELLE BUCH JENSEN ( 2971 0007 )
BILLETANSVARLIG
helle@kolding-egnsteater.dk

HELENE SEJR ATZEN ( 2279 5759 )
EVENTMINISTER
helene@kolding-egnsteater.dk

LEDELSE

KOMMUNIKATION, MARKETING, EVENTS, SALG & SPONSORATER

ADMINISTRATION

28



KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

ANDERS STORM ( 2840 5209 )
TEKNISK PRODUCENT
storm@kolding-egnsteater.dk

MORTEN DORVIN
TEKNIKER 
mortendorvin@kolding-egnsteater.dk

KARIN HELVIG
GRAFISK DESIGN 
karin@red-zone.dk

FREDERIK HANSEN
TEKNIKERELEV
frederik@kolding-egnsteater.dk

TEKNIK

29

1. UDGAVE SÆSON 21/22

GRAFISK DESIGN: RED-ZONE.DK

TRYK: FROM GRAFISK
OPLAG: 1500

KOLDING EGNSTEATER
FREDERICIAGADE 1
6000 KOLDING
TLF.: 2971 0000

WWW.KOLDING-EGNSTEATER.DK
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LEJ KOLDING EGNSTEATER FOR EN DAG ELLER TO ELLER BLOT EN HALV DAG 
– SÅ FÅR DU MULIGHED FOR AT AFHOLDE MØDER I INSPIRERENDE OMGIVELSER. 

VORES LOKALER ER OPLAGTE TIL KONFERENCER, KICK-OFF, NETVÆRKSMØDER,
BESTYRELSESMØDER, EVENTS OG MEGET MERE. 

VI STÅR FOR PROJEKTOR, LYD OG LYS - SÅ I KAN BLIVER STJERNERNE PÅ SCENEN.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

HVOR SKAL DU HOLDE 
DIT NÆSTE MØDE? 

STORE SAL
DER ER PLADS TIL 175 PUBLIKUMMER 
I KOLDING EGNSTEATERS STORE SAL.

LILLE SAL
DER ER PLADS TIL 50 PUBLIKUMMER
I KOLDING EGNSTEATERS LILLE SAL.

SCENERNE

KONTAKT

BAREN & FOYER
DER ER PLADS TIL 200 PUBLIKUMMER 
I KOLDING EGNSTEATERS BAR OG FOYER.

175 PERSONER 50 PERSONER 200 PERSONER

SIGNE HØJLUND KOCH PÅ TLF. 30672881 - SIGNE@KOLDING-EGNSTEATER.DK
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PRAKTISK INFO
KONTAKT – Tlf. 2971 0000

ÅBNINGSTIDER
Administrationen er åben mandag–torsdag kl. 10–14 og fredag 
kl. 10–13. Billetkontoret åben på telefon – fysisk er kontoret er 
midlertidig lukket grundet COVID-19

SPILLETIDER
Hverdage kl. 19.30 (bar og billetsalg åbner kl. 17.30)
Lørdage kl. 14.30 (bar og billetsalg åbner kl. 12.30)

BILLETPRISER
Sæson 21/22 kampagne priser: 90 kr. + gebyr

Studerende og unge u. 25 år samt børn: 50 kr. + gebyr

(Normal løssalgspris for teaterbilletter 210,- inkl. gebyr.)

Kontakt Kolding Egnsteaters billetkontor for køb af billetter med 
grupperabat og for at høre om muligheden for skoleforestillinger.

SCENERNE
STORE SAL
Der er plads til 175 publikummer i Kolding Egnsteaters store sal.

LILLE SAL
Der er plads til 50 publikummer i Kolding Egnsteaters lille sal.

Dørene til salene bliver åbnet kort inden forestillingens start.

Kontakt os på tlf. 29 71 00 00 hvis du har særlige behov ifht. 
siddepladser i vores teatersale.

TRANSPORT
OFFENTLIG TRANSPORT
5 minutters gang fra Kolding Banegård og rutebilstation samt 
fra bybusterminal.

BIL
20 minutter fra Vejen
29 minutter fra Haderslev
52 minutter fra Esbjerg
30 minutter fra Vejle
28 minutter fra Fredericia
1 time fra Odense
1 time og 15 min. fra Århus.

HUSETS FACILITETER
Jeg er gangbesværet og/eller en person med et handicap, kan jeg 
komme i jeres hus?
Det kan du tro. Vi har elevatorer op til vores sal og ned til vores toilet-
ter. Vi har også et toilet for personer med handicap. Hvis du har brug 
for hjælp, kan du altid spørge vores personale på dagen. Vi anbe-
faler, at du ringer til os, hvis du har brug for pladser til personer med 
handicap, så guider vi dig til, hvilke pladser der passer til dit behov.

HVOR KAN JEG PARKERE HENNE?
Der er desværre ikke parkering lige ude for døren, men vi anbefaler 
at du bruger denne hjemmeside, til at få et overblik over parkering i 
nærheden.
https://parkering.kolding.dk

ER DER GARDEROBE?
Ja, der er garderobe i foyeren til venstre når man kommer ind. 
Garderoben er dog på eget ansvar.

HVAD KAN JEG BETALE MED I BAREN?
Vi tager imod Dankort, Visa, Mastercard, kontanter og mobilepay.

GAVEKORT
Jeg har et gavekort der snart udløber, hvad gør jeg? Vi anbefaler 
selvfølgelig, at du kommer og bruger det på en forestilling eller en 
event, men hvis du ikke kan nå det inden det udløber, kan vi forlænge 
dit gavekort mod et gebyr på 25 kr. indenfor gyldighedsperioden.

Mit gavekort virker ikke på hjemmesiden, hvad gør jeg? På nogle af 
vores gavekort kan det være svært at se forskel på (bogstavet) 
O og (tallet) 0, prøv derfor at bytte rundt. Hvis dette ikke virker, så ring 
eller skriv en mail til os, hvor du forklarer problemet.

KOLDING 
EGNSTEATER

SÆSON 2022

PRAKTISK






