
MUSIKTEATRET 
SÆSON 2021/2022



Svært at skulle starte en ny sæson – tage hul på et nyt kapitel, når ”hele bogen” igen, igen er blevet 
revet i stykker af Pandemien.

Men netop hér er det nødvendigt at tage de positive briller på – erkende at kulturen og oplevelserne 
er noget af det mest essentielle i vores hverdag.

Ved mange af arrangementerne står der ”Rykket fra tidligere dato”. Nogle af arrangementerne fra 
sidste sæson måtte helt aflyses og kunne ikke umiddelbart sættes op igen i det komplicerede sy-
stem, som har været enormt svært for Producenterne – men flere af dem vil sikkert blive sat op i 
sæson 22/23 i stedet. 

Indtil da består repertoiret, at de forestillinger som blev udsat og forestillinger, der var planlagt til 
den kommende sæson: 2021-2022. 

Tak til alle for jeres forståelse for problematikken i forgangne sæson; og som vi påpegede sidste år, kan 
vi gentage: Coronatiden har været hård for alle, og MusikTeatret og personalet er som rådvilde cirkus-
heste, der savner savsmuldet og oplevelserne med de øvrige artister og først og fremmest publikum. 

Sæson 2021-2022 er programlagt – og bliver sikkert, som vanlig, udvidet hen ad vejen. Vi håber på 
jeres entusiasme og støtte og forsikrer, at det vil være trygt og sikkert at overvære forestillingerne i 
MusikTeatret, som naturligvis overholder samtlige restriktioner. Vi starter efter alt at dømme med de 
nuværende restriktioner, men disse vil gradvist (forhåbentlig) blive lempet – og tænk hvis sæsonen 
kulminerer med ”de gode gamle dage” uden væsentlige påbud.

Der er den sædvanlige blanding af Teater, Opera, Stand Up og Shows og igen i dette program tilbud 
om mere koncertprægede events og specielle videns-oplevelser og foredrag. Der er i sæsonen lagt 
nogle events ind med mere ungdomsappel og der er desuden medtaget en række gratisoplevelser i 
det nye samarbejde med Biblioteket.

I skal som vanligt vælge minimum fire forestillinger pr. husstand/medlemskab. Der er kun mulighed 
for skriftlig indmeldelse – selve indmeldelsestalonen skal sendes, afleveres eller mailes til MusikTe-
atret (kontor@mute.dk), hvorefter den behandles i indkommen rækkefølge. Man modtager så senere 
en registreringsbekræftelse af de ønskede forestillinger og med angivelse af placeringer i salen. Til 
en række forestillinger vil der kun være salg af Gulv-billetter – dette gælder de fleste almindelige 
teaterforestillinger samt de fleste familieforestillinger.

Nyhedsbreve og remindere om betalingsfrister udsendes i løbet af sæsonen KUN på 
mails til abonnenterne. Det vil også være via mails, at vi informerer om nye 
forestillinger og om væsentlige ændringer i de gældende Covid-restriktioner.’

    Vi er KLAR OG GLÆDER OS!!
    Go´  sæson til alle!

Oplevelser tæt på!
– men stadig med anbefalet afstand



"Bides Hesterne?"
NIELS HAUSGAARD
(Skitse til et Show 2021)
Hausgaards rytme er rystet.    
"Plejer" er i sandhed død. 
Selvom Coronaen er et fælles vilkår,  
er det for Hausgaard ikke godt  
materiale. "Det er et åbent sår,  
og det skal hele. Respekt!"

Hausgaard mener, vi er 
blevet presset til at møde 
os selv. "Det kan være 
direkte skræmmende 
for uøvede. Det er dog 
nødvendigt for at blive 
bedre til at leve."  
"At møde sig selv kan 
føles som rygestop: 
forfærdeligt i starten, 
men nemmere dag 
for dag, siger han." 
"Det er svært at se 
sine egne begræns-
ninger i øjnene. No-
gen magter det ikke. 
Trump f.eks."

For Hausgaard selv 
har det været nemt, for 
han har ingen, smiler han 
beskedent. Han sidder i 
sit køkken og skriver på et 
vers, som vi godt må se. 
"Det er kun en skitse," adva-
rer han. 

Hvor blir´ du af, du der skal redde Verden
Vi går og venter, hvor blir´ du af
Du skal bremse vores trang til operette
Du skal lære os at "se" mere dag for dag
Du griner af alverdens guldkareter
Du vil, at vi skal huske og forstå
At medaljer hænger man på idioter
Det er for pokker dig, vi venter på

KONCERT
Hele Danmarks 

Hausgaard 
vender tilbage

10. & 11. September
kl. 19.30

10. & 11. September 2021
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Lørdag 25. September 2021
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Thomas Warberg italesætter den omsiggribende 
selvretfærdighed i nyt stand-up show, "Et storslå-
et Menneske", der denne gang stiller skarpt på de 
mange subjektive versioner af virkeligheden, som 
vi bliver konfronteret med i hverdagen. 

Vi lever i en tid hvor 
følelser og holdninger 
overtrumfer fakta, og 
det kan få verden til at se 
temmelig fiktiv ud.   
Foruroligende, men 
også hysterisk mor-
somt, i hvert fald når 
Thomas Warberg udle-
verer virkeligheden, som 
han oplever den. Og han har 
ret! "I gamle dage satte man sig 
foran fjernsynet med popcorn, i dag 
sætter man sig klar ved sit tastatur", 
som Thomas Warberg udtrykker det. 

"For alle har en holdning til alt og mener 
både, at de har ret, og ret til at udbrede 
den. Men sandheden er, at når mange 
af os ikke ved præcis, hvilken farve blå 
himlen har, burde vi måske være lidt 
mere tilbageholdende med at kommente-
re på alt" Dette er omdrejningspunktet for 
det nye show; naturligvis i et forrygende 
mix af skarpe one-liners og rablende sjove 
historier udsat for sønderjysk lune, tempo 
og eminent timing.

STAND-UP
Foruroligende, men også 

hysterisk morsomt
Lørdag 25. September

kl.19.00

Rykket fra tidligere dato 
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Glæd dig til at opleve The National Dance Company 
of Ireland, når de indtager MusikTeatret med deres 
verdensberømte danseshow Rhythm of The Dance

Rhythm of The Dance har været på verdensom-
spændende turne i 22 år, hvilket gør det til det 
længst kørende irske danseshow i verden – og 
succesen er ikke til at tage fejl af. Publikum fra hele 
verden får salen til at gynge, når de klapper og 
tramper foden i gulvet i takt med danserne til den 
keltiske musik i et vidunderligt show.

De prisvindende danserne stjæler billedet, og ak-
kompagneres af de bedste livemusikere og sangere. 
Det er uden sammenligning magisk, når de dygtige 

dansere forbliver i formation og til perfektionisme 
flytter fødderne ens, eminent, hurtigt og præcist.
Showet er en rejse gennem Irlands historie – fra de 
gamle myter og legender til den moderne og urbane 
nutid. Dansen gengiver ligeledes en rejse fra den 
oprindelige irske dans og frem til den nye moderne. 
Alt er kombineret med unik lyssætning og fantastisk 
smukke kostumer.
Musikerne mestrer mange forskellige instrumenter, 
og du kan glæde dig til blandet andet at opleve for-
skellige fløjter, guitar og trommer. Udover at akkom-
pagnere danserne indtager de selv hele scenen og 
fremfører den keltiskemusik helt fortryllende.

CSB

Onsdag 6. Oktober 2021

DANS
Et fabelagtigt og 

sprudlende Show
Onsdag 6. Oktober

kl. 19.30

Rhythm Of The Dance



KONCERT
Glæd dig til 

SOUL-MUSIK
Tirsdag 12. Oktober

Kl. 19.30

  Tirsdag 12. Oktober 2021
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A tribute to Aretha Franklin
Den ubestridte Queen of Soul, Aretha Franklin, 
hyldes på scenen i MusikTeatret i et mageløst 
live-show med fantastiske sangerinder, der dykker 
dybt ned i Franklins elskede sangskat, der spæn-
der bredt fra gospel til R&B, jazz og pop.

Showet byder på genhør med udødelige hits som 
‘Respect’, ‘I Never Loved a Man’, ‘Chain of Fools’ 
og ‘Angel’ i et kæmpe hyldestshow til en af mu-
sikkens store legender, 
The Queen of Soul – Aretha Franklin.

Hyldestshowet er en energiudladning uden sidestyk-
ke, der gør det vanskeligt at blive i stolen. Franklins 
store hits fremføres af et fremragende live-orkester 
– og hele seks stærke, udtryksfulde kvinder på vokal 
med stjernen Darnita Rogers i front.

Darnita Rogers er som Franklin selv rundet af 
gospelmusikken og har hengivet en ikke uvæsent-
lig del af sit liv og sin karriere på Aretha Franklins 
musik og liv – og kærligheden til musikken og 
materialet stråler ud over scenekanten og deler 

ud af den power, som Aretha Franklin formåede at 
skabe med og omkring musikken i en karriere, der 
spændte over 60 år.

Glæd dig til RESPECT – A Tribute to Aretha Fran-
klin – der udover at fokusere musikalsk på The 
Queen of Souls liv og karriere – muligvis også lærer 
dig nyt om sangerinden.
CSB

RESPECT
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Bugsy Malone er oprindeligt en amerikansk-britisk 
musikalsk gangsterkomedie fra 1976, hvor alle 
roller spilles af børn/teenagere. Den er senere sat op 
som musical på flere scener verdenen over og altid 
med et børne-ungecast. Den ligger højt på listen 
over de største og meste elskede musicals i verden, 
og har været en kæmpesucces i Londons’ West End.

Historien udspiller sig i New York og er løst baseret 
på virkelige begivenheder i New York og Chicago 
under forbudstiden i 1920-30’erne, hvor famøse 
gangstere som Lucky Luciano, Al Capone og 
Bugsy Siegel huserede. 

Den hårdkogte gangsterboss og natklubejer Fat 
Sam kæmper mod ærkerivalen Dandy Dan, hvis 
nye og hemmelige våben i kampen om magten i 
New Yorks underverden er et maskingevær, der 
skyder med flødeskum. Fat Sams trofaste, men ikke 
særlig snedige håndlangere, Knuckles og Snake 
Eyes, benytter sig stadig af den gamle forlader-
teknik med at kyle kager af pr. håndkraft og sakker 

bagud i magtkampen. Noget må gøres, og Fat 
Sam griber til en desperat plan, der involverer at 
hyre den fattige, men charmerende boksepromo-
tor Bugsy Malone, der har et vist omdømme som 
’problemløser’.

En musical kendt for at bringe store smil på læ-
ben og levere træning til lattermusklerne hos både 
store og små. Dødbringende patroner er erstattet 
med velsmagende skum, når der her bliver gjort 
tykt grin med gangsterfilmgenren og rivaliserende 
banders stridigheder. Den befriende humor og de 
fængende sange står klar i kulissen til at vække 
gode minder hos de voksne, og skabe nye og varige 
indtryk hos en ny generation af teaterelskere. Vi 
glæder os til at høre en sal af opstemte børn og 
voksne klappe så taget letter, når elskede klassikere 
og ørehængere som ”You give a little love”, ”Fat 
Sam´s Grand Slam” og ”So you wanna be a boxer” 
flyver udover scenekanten.

Rearview Teater

Rearview Teater opfører klassikeren 
Bugsy Malone på scenen i MusikTeatret i oktober.

21. - 27. Oktober 2021

MUSICAL
Om New Yorks 
underverden 
21. - 27. Oktober

kl. 19.00



Kærlighedens højforræderi 
i mesterlig Verdi-opera
Ingen anden opera er så meget synonym med italiensk 
opera, som Giuseppe Verdis episke fortælling om den 
etiopiske prinsesse Aida og hendes kærlighed til sin 
egyptiske fangevogter Radamès. Siden urpremieren i 
1871 i det dengang nye Khedivial Operahus i Kairo er 
publikum i generationer verden over blevet bevæget af 
de umulige elskendes tragiske skæbne i Aida og har ladet 
sig overvælde af storheden i Verdis mesterlige partitur. Alt sammen 
til trods for, at det intime og gribende kammerspil af og til i forskellige 
opsætninger forsvinder mellem elefanter, pyramider og den legendari-
ske Triumfmarch. Det er første gang, at Aida sættes op på Den Jyske 
Opera.

Handling: I krigen mellem Egypten og Etiopien holdes Aida fanget 
som slave hos den egyptiske prinsesse Amneris. Ingen ved, at 
Aida, der i virkeligheden er datter af den etiopiske konge, er 
blevet forelsket i sin fangevogter, feltherren Radamès, som 
gengælder hendes kærlighed – til stor fortrydelse for Amneris, 
der vil have ham for sig selv. Radamès udnævnes til hærfører 
i et stort slag og nu er Aida i problemer: En sejr for Radamès 
kunne betyde ægteskab og befrielse for hende, men også 
nederlag for hendes far og hjemland. Da Radamès vender 
sejrrig tilbage, er han uvidende om, at han har taget Ai-
das far som gidsel. Amonasro tvinger Aida til at lokke 
Radamès til at afsløre militære hemmeligheder, og 
han dømmes til døden for højforræderi. Prinses-
se Amneris tilbyder dog Radamès at undgå 
dødsstraf, hvis han afsværger sin kærlig-
hed til Aida og i stedet gifter sig med 
hende. Han nægter og dømmes til at 
blive begravet levende. Aida sniger 
sig uset ind til ham, og sammen 
går de i døden.
Jyske Opera
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Fredag 29. Oktober 2021

Giuseppe Verdi

OPERA
På italiensk med 

danske overtekster
Fredag 29. Oktober

kl.19.30

AIDA



Tour de chambre
Asta er forfatter. Hun skriver på sin anden roman, 
men hun kan ikke få hul på den. Igennem skriften 
og erindringen, føres vi frem og tilbage mellem Astas 
spæde ungdom fuld af tvivl og hendes tredje ung-
dom i 30erne, hvor hun alene og kejtet forsøger at 
finde sig til rette i en verden af voksne. Asta står stil-
le, imens uret tikker, og tiden bliver ved med at gå.

Da Asta får en invitation til en mindehøjtidelighed, 
vælter minderne om hendes gamle kollegie frem, 
om dengang Asta var hemmeligt forelsket i sin 
bedste veninde Mais kæreste, August. Asta star-
ter forfra på sin roman. Alene med sin tekst skriver 
Asta sig tilbage ind i de pirrende varme og forbudte 
følelser, skammen over at bedrage Mai og sorgen 

over Augusts pludselige død. Det hele begynder at 
komme tæt på igen. Venskabet med Mai, der både 
har barn og forliste kærlighedsforhold i bagagen, er 
Astas eneste anker i virkeligheden. Nu ligger Astas 
færdige, altudleverende selvportræt som en bombe 
under deres venskab.
Husinstruktør Sigrid Strøm Reibo sætter Tine Høegs 
humoristiske og poetisk legende ord på scenen 
sammen med et stærkt hold skuespillere.

Det Kongelige Teate

SKUESPIL
Efter romanen 
af Tine Høeg

Lørdag 30. Oktober
kl.19.30

Bliv forført af Tine Høegs tankevækkende og morsomme 
fortælling om venskab, forelskelse og begær.
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Lørdag 30. Oktober 2021

Medvirkende: Olivia Joof, Fanny Louise Ber-
nth, Mathias Rahbæk Skov, Mikkel Becker 
Hilgart, Karen-Lise Mynster og musiker Siv 
Øyunn Kjenstad 

Efter romanen "Tour de chambre" af Tine Høeg



Kærlighed til tangoen 
KONCERT

Kom til en times 
åben prøve

Mandag 1. November
kl.14.30

Kærlighed til Tangoen er en hyldest-koncert, der pirrer 
alle sanserne med Astor Piazzollas musik - der er ind-
begrebet af passion, emmer af argentinsk gadestem-
ning og samtidig giver en nærværende fortælling om 
Piazzollas liv fyldt med tango, kærlighed og drama.

Få komponistens livsværk ind under huden, når 
Danmarks Underholdningsorkester med den venezu-
elanske violinist Alexis Cardenas i front fortolker hans 
smukkeste og mest medrivende tangoer og symfo-
niske værker. Oplevelsen krydres af sprudlende og 
intens pardans instrueret af Toniah Pedersen.
Kom med på en forunderlig rejse i kærlighedens og 
musikkens tegn, når vi i storslået stil fejrer tangoens 
legendariske mester.

Danmarks underholdningsorkester 
– åben prøve

Astor Piazzolla 100 år 
-en storslået fejring af manden, 
der revolutionerede tangoen.

8Mandag 1. November 2021
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Medvirkende: Danmarks Underholdningsorkester
Soloviolin og kapelmester: Alexis Cardenas
Iscenesættelse: Toniah Pedersen



ComKean præsenterer sit nye liveshow: Gamerlife!
Gaming er YouTuberen ComKeans verden. En 
verden, som han dagligt deler med sine mere end 
160.000 abonnenter! Med mere end 160 millioner 
visninger på sine videoer er han en af de allerstør-
ste danske YouTubere, og nu er han tilbage med sit 
helt nyt liveshow: Gamerlife

”Jeg laver mit helt eget liveshow! Så tag din bedste 
ven eller veninde, mor eller far, bror eller søster i 
hånden og kom ind og se Gamerlife med Com-
Kean! Du gættede rigtigt, det handler nemlig om 
GAMING! Og det bliver megasjovt”

Kom og vær med til et brag af et liveshow sammen 
med ComKean i hans første soloshow!

Microphone Entertainment

LIVESHOW
Jeg laver mit helt 

eget liveshow!
Lørdag 13. November

kl.17.00
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Lørdag 13. November 2021

COMKEAN 
– Gamerlife Tour 2021 

et show for børn og unge



Denne gang kan børn og voksne glæde sig til 
Astrid Lindgrens elskede børnebogskarakter Pippi 
Langstrømpe. 

"Her kommer Pippi Langstrømpe“ gjalder det gen-
nem de fredelige gader, da Pippi med det ræverøde 
hår ankommer med både hest og abe til Villa Ville-
kulla. Sådan en mærkelig pige har folk i byen aldrig 
mødt før. De pæne og artige nabobørn, Tommy og 
Annika, bliver straks gode venner med Pippi: Hun 
lærer dem, at de voksne ikke altid har ret, og de 
udfordrer hende til at prøve at gå i skole og til at lære 
bordskik. Ingen af delene har hun prøvet før, for det 
blev der ikke lige tid til, mens hun sejlede rundt på de 

syv have sammen med sin far, Kaptajn Langstrøm-
pe. Men Pippi lader sig heldigvis ikke begrænse, 
for hvordan kan man vide, hvad man kan, hvis man 
aldrig har prøvet det!
Folketeatret

Pippi Langstrømpe

TEATER
Astrid Lindgrens elskede 

børnebogskarakter.
Fra 6 år

Søndag 21. November
kl.16.00

Søndag 21. November 2021
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Medvirkende:  Siw Ulrikke Maibom, Jacob 
Weble, Ulrik Windfeldt-Schmidt

Folketeatret er tilbage med endnu en forrygende familieforestilling. 



Fredag 3. December 2021
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Onkel Rejes (store) Julefis
Onkel Reje (Mads Geertsen) er fast inventar på Ra-
masjang, når julen står for døren. I julekalenderen On-
kel Rejes Julefis laves der sjov med julen, der hygges, 
smadres julegaver og spilles jule-heavy.

I showet Onkel Rejes (store) Julefis bliver al den van-
vittige juleballade foldet ud live. Der skal trylles, syn-
ges og fyres krudt af. For nok er julen hyggelig, men 
det er også en fest. Og i Rejes tilfælde en vild fest.

Onkel Reje må denne gang undvære selskab af sin 
gode Ramasjang-ven Brille (Brian Lykke), men så har 
han jo sin børneflok, der ud over at være nogle af 
landets sødeste børn, også er dygtige til at danse.
Panduro Management

SJOV 
MED JULEN

 Fredag 3. December
kl. 16.30



Alt håb er ude! Skeletterne vælter ud af skabene 
og fortidens frygtelige dæmoner lurer bag hvert 
et hjørne. I en tid, der er opfyldt af angst og usik-
kerhed, er der brug for virkelige helte, der tager 
affære!

Bevæbnede med humorens tveæggede sværd 
og tåbens vovemod, vil de enfoldige logebrød-
re forsøge at bekæmpe det mørke, der har lagt 
sin klamme knokkelhånd om fædrelandet. I det 
sparsomme skær fra en gammel hornlygte vil de 
begive sig ind på håbløshedens kirkegård, hvor de 
med sang og eksotiske kropsbevægelser vil insi-
stere på, at lyset og humøret skal vinde!

• Det bliver frygteligt!    
• Det bliver RÆDSELS-fuldt!
• Det bliver “En fez i en hornlygte!”
• OBS: Der er mødepligt.

Agenzy

SHOW
Ørkenens Sønner 

er tilbage !!!
Lørdag 4. December

kl.16.00

En Fez i en hornlygte

Lørdag 4. December 2021
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Rykket fra tidligere dato 



Mandag 24. Januar 2022

DE UROLIGE
Oplev Linn Ullmanns internationale succesroman – nu som teater.
“At se, at huske, at begribe”. Sådan begynder Linn Ullmanns bog. Det er 
en fortælling om minder og glemsel og alle de historier, der udgør et liv.

Stykket skildrer et barn, som vokser op med to forældre, der er koryfæer. 
Det handler om barnets opvækst, om kærligheden mellem forældrene og 
om faderens sidste tid. Fortællingen springer i tid, og vi møder datteren 
som lille pige, som teenager, som voksen kvinde og mor. Hele vejen kæm-
per hun for at få sine forældres opmærksomhed og kærlighed. Men uroen 
er konstant til stede i dem alle.

De urolige er en legende og gribende fortælling om et barn, der ikke kan 
vente med at blive voksen, og om to forældre, som kæmper med livet. Den 
excentriske familie portrætteres af tre af dansk teater stærke skuespillerin-
der; Kirsten Olesen, Tammi Øst og Stine Schrøder Jensen

Det Kongelige Teater

SKUESPIL 
Efter Linn Ulmanns 

roman
 Mandag 24. Januar

kl. 19.30
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De Urolige Efter Linn Ullmanns roman



Tirsdag 25. Januar 2022

Mandag 31. Januar 2022

“Ding dong”
“Hvad skulle det være? Man kan købe næsten alt. 
"Hvad med en sang om en kiosk?”. “ja, tak”

Mustafas Kiosk - en Strid teaterkoncert
MUSTAFAS KIOSK

Palle alene i verden

Teater fantast inviterer ind i kiosken og præsenterer digtene 
fra Jakob Martin Strids moderne børnebogsklassiker som en 
ægte rodebutik af forskellige små historier fortalt med sang, 
musik og dukker.
En familieteaterkoncert bestående af 17 små scener med 
4 forskellige slags dukker, 8 forskellige instrumenter, 3 
skyggespil, briller, parykker, falske tænder, kostumer 
og en scenografi, der forvandler sig til en gravko.

En fræk og flabet hyldest til mangfoldighed, 
fantasi, påhitsomhed og anarki.

Aldersgruppe: 4 - 10 år, familieforestilling.

Teater Fantast

Nogle gange er alt i verden irriterende og dumt og uret- 
færdigt, lige fra morgenstunden, og man kunne ærlig 
talt godt ønske, at både den skrappe mor, overboens 
arrige hund og klassekammeraterne, der driller, rejste ad 
hekkenfeldt til. Eller tænk, hvis man var helt alene i verden 
og kunne bestemme alting selv. Man kan køre brandbil, 
flyve flyvemaskine, spise sig mæt i lækre 
kager fra bagerbutikken og endda få hele 
legepladsen for sig selv. Det ville være 
fantastisk! Eller ville det?
Palle alene i verden er en dukkete-
aterforestilling baseret på Jens 
Sigsgaards børnebogs-
klassiker fra 1942.
 
Randers Teater

SHOW
En strid 

Teaterkoncert
Mandag 31. Januar

kl.17.00

BØRNETEATER
baseret på Jens 

Sigsgaards børnebog
Tirsdag 25. Januar

kl.17.00

1416
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INDMELDELSESTALON
Nye medlemmer kan indmeldes fra 1. juli

Administrationskontoret:
MusikTeatret Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3 - 2620 Albertslund
4364 0198 - dagligt ml. kl. 10 -14 - www.mute.dk
BEMÆRK, at indgangen til ADMINISTRATIONSKONTORET 
er placeret i facaden mod Rådhussøen. 

MUSIKTEATRET SÆSON 2021/2022

HUSK: 
• Indmeldelse kræver køb af billetter til minimum fire forestillinger
• Korrekt og let læseligt navn og adresse samt telefonnummer og mailadresse, idet vi KUN udsender 

besked om betalingspåmindelse til kunder med mailadresse
• Ved tilmelding accepterer man, at MusikTeatret må benytte mailadresse til nyheder, tilbud og anden 

info.
• Overhold betalings-/afhentningsfrister
• Allerede solgte teaterbilletter refunderes ikke

VED INDMELDELSEN SKAL DER UDFYLDES INDMELDELSESBLANKET
Indmeldelsesblanketten findes på, www.mute.dk, hvor tilmelding kan foretages. Indmeldelsen kan  
afleveres i postkassen v/billetkontoret, eller sendes pr. post. Der bedes angivet specialønsker, såsom 
handicapplads (bedes bestilt tidligt, da der er begrænset antal pladser), dårligt syn, teleslynge, specielle 
pladsønsker og evt. følgeskab med andre medlemmer. Disse bør i givet fald blive meldt ind samtidig, da 
pladserne kodes ind samtidig.

VED OVERFØRSEL TIL BANKEN kontonummer, reg.nr. 7134 konto 0001080308
- er det vigtigt at notere sig, at billetterne først vil blive jer tilsendt i det øjeblik, vi har registreret jeres 
indbetaling. ALTSÅ betal i god tid. 
- HUSK at påføre det tlf.nr. som I har opgivet på jeres indmeldelse.

BEMÆRK VENLIGST – gebyr for sæson 2021-2022 er kr. 200,00. pr. Medlemskab

VÆRD AT VIDE
• Retningslinjer fra Myndighederne vil blive overholdt
• Billetafhentning kan foretages i Billetkontorets åbningstid (normalt kl. 16.00 – 21.00).
• Det er en fordel at bestille drikkevarer til pausen.
• Forestillingerne starter præcis – kom derfor i ekstra god tid! (Introduktion til Opera ½ time før)
• MusikTeatret er Miljøcertificeret – og vi beder kunderne om at udvise miljø-bevidsthed.

VIGTIGT
• På grund af Corona-situationen kan de angivne plads-numre blive ændret.
• Der opereres kun med 450 pladser.



Program Antal Over 25 år Antal Under 25 år Seneste afhentning Løssalg
Fredag 10. & lørdag 11. september kl. 19.30 395 - 1. september
NIELS HAUSGAARD - Bides hestene?
Lørdag 25. september kl. 19.00 230 - 1. september 275
THOMAS WARBERG - Et storslået menneske
Onsdag 6. oktober kl. 19.30 325 300 1. september 360
RHYTHM OF THE DANCE
Tirsdag 12. oktober kl. 19.30 300 285 1. september 330
RESPECT - A tribute to Aretha Franklin 
Fredag 29. oktober kl. 19.30 260 210 1. september 300

AIDA - Den Jyske Opera
Lørdag 30. oktober kl. 19.30 220 200 1. september 265
TOUR DE CHAMBRE
Mandag 1. november kl. 14.30 125 - 1. september 175
KÆRLIGHED TIL TANGOEN - åben prøve
Lørdag 13. november kl. 17.00 290 - 29. oktober 315
COMKEAN - Gamerlife
Søndag 21. november kl. 16.00 220 200 29. oktober 265
PIPPI LANGSTRØMPE
Fredag 3. december kl. 16.30 185 125 29. oktober 205
ONKEL REJES (store) Julefis
Lørdag 4. december kl. 16.00 450 - 29. oktober 475
ØRKENENS SØNNER - En Fez i en Hornlygte
Mandag 24. januar kl. 19.30 220 200 7. januar 265
DE UROLIGE
Tirsdag 25. januar kl. 17.00 115 90 7. januar 140
PALLE ALENE I VERDEN
Mandag 31. januar kl. 17.00 145 120 7. januar 145
MUSTAFAS KIOSK
Onsdag 9. februar kl. 19.30 220 200 7. januar 265
OH HAPPY DAY
Lørdag 5. marts kl. 19.00 370 - 7. januar 395
JAN GINTBERG - Død eller leende!
Mandag 7. marts kl. 19.30 220 200 7. januar 265
BEDRAG
Lørdag 12. marts kl. 19.00 230 - 1. marts 275
MARK LE FÊVRE - Heldig
Torsdag 17. marts kl. 19.00 230 - 1. marts 265
HEINO HANSEN’S Første Comedy Show 
Søndag 20. marts kl. 15.00 185 125 1. marts 205
KRISTIAN & RAMASJANG MYSTERIET
Fredag 25. marts kl. 19.00 280 - 1. marts 300
TOBIAS DYBVAD - Levemand
Torsdag 31. marts kl. 19.30 260 210 1. marts 300
GREVEN AF LUXEMBOURG - Den Jyske Opera
Lørdag 2. april kl. 20.00 300 285 1. marts 330
THE GREATEST LOVE OF ALL - A tribute to Whitney Houston
Tirsdag 12. april kl. 19.30 220 200 1. marts 265
MADDIKER
Onsdag 27. april kl. 19.30 260 - 1. marts 300
THE CHOIR OF MAN
Torsdag 5. maj kl. 19.30 300 285 1. marts 330
WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT - A tribute to Tina Turner

Mandag 23. august kl. 20.00 260 - 1. august 300
Melvin Kakooza & Mor hos Michèle LIVE
Tirsdag 7. september kl. 19.00 200 165 1. september 235
Sund og glad hele livet - Foredrag med Lisbeth Zornig
Torsdag 23. september kl. 19.30 260 - 1. september 300
Peter Ingemann hos Michèle LIVE
Mandag 8. november kl. 19.00 280 - 29. oktober 299
Ser du månen, Daniel? - Foredrag med Daniel Rye
Onsdag 1. december kl. 19.00 260 - 29. oktober 279
Det vi så - Foredrag med Rasmus Tantholdt
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• Der vil være forestillinger, hvor der kun sælges Gulv-billetter

MUSIKTEATRET SALSPLAN

Fornavn:            Efternavn:

Adresse:      

Postnr./by:              Telefon:

E-mail adresse:

Specialønsker:



Onsdag 9. Februar 2022

KOMEDIE
Med lokalt 
Gospelkor 

Onsdag 9. Februar
kl.19.30

Oh! Happy Day
En kor-komedie om kærlighed

Kærlighed, komedie og sang væves sammen 
på skønneste vis i denne teaterversion af 
filmen Oh Happy Day fra 2004. Lokalt gospel-
kor medvirker i forestillingen.

Oh Happy Day er en varm og humoristisk 
fortælling om sang, som forløser og om en 
grå hverdag, der får kulør, da gospelsangen 
holder sit indtog i en stillestående landsby. 

Især ruskes der godt og grundigt op i Han-
nah, som står midt i livet og længes efter no-
get mere end samværet med revisormanden 
Carsten. Hun og veninden Grethe synger i det 
lille, lokale kirkekor sammen med præsteko-
nen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og 
Preben, der ledsager på orglet. Samværet og 
sandkagen er vigtigere end sangen. Men da 
veninderne oplever en koncert med et stort, 
berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til 
selv at synge gospel. 

Ved skæbnens tilsnigelse er Hannah skyld i 
en trafikulykke, der sender gospelkorets ka-
rismatiske leder, Jackson, på hospitalet. Her 
opsøges han af den brødebetyngede Hannah 
og den foretagsomme Grethe, der beder ham 
hjælpe med at sætte fut i deres lille kirkekor. 
Det er dog ikke kun korets lyst til sang, der 
sættes i gang ved Jacksons hjælp.

Glæd jer til at opleve Marie Mondrup og Ulla 
Vejby som veninderne Hannah og Grethe 
samt Christopher Læssø som Jackson, der – 
selvom han i denne teaterudgave ikke er fra 
USA, men fra Nørrebro – er så friskt et pust 
i landsbyens andedam, at han vækker både 
gejst og gnidninger blandt den lille korgruppe 
og deres familier.

Det bliver en god dag, når vi ses til fælles 
glæde og sang, der løfter sig mod himlen.

Folketeatret

21



Lørdag 5. Marts 2022
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Fang JAN GINTBERGDød eller Leende
Manden, der improviserer hurtigere end sin 
egen skygge kommer til MusikTeatret i marts 
og er klar til at få danskerne til se livet i øjne-
ne og vælge mellem latteren eller et trist liv i 
sort/hvid. Jan Gintbergs nye show ”Død eller 
Leende” rejser ud mod solnedgangen i en ny 
drabelig Danmarksturné.

Fra sit arbejdsværksted på et nedlagt kloster 
for udskammede udtaler Jan G. via brevdue:
‘Det sidste år har været med livet som ind-
sats for at finde nyt materiale, der ikke udlø-
ste en borgerkrig, eller fik ens sære onkel til 
at tømme skabet for sølvpapir. Men det har 
givet mig tid til at overtænke og kampstege 
livets comedy croutoner for at finde ind til 
det særeste, sjoveste og mest essentielle i 
denne vilde, vanvittige periode i historien’!

Det bliver et stærk satirisk og personligt 

show med pludselige afstikkere til alt fra 
fynske lerfrugtfade, Glyngøre håndsprit, pik, 
polio og privilegieblindhed - og selvfølgelig 
det evigt aktuelle, men nu ekstra dramainte-
ressante forhold mellem dem med og uden.

‘Som min kloge moster altid siger: Kvinder 
er fra Venus og mænd er fra centerpubben’. 
Det er klart, vi bliver nødt til at kunne grine 
af det hele for at holde hinanden ud!, slutter 
Gintberg iklædt tidens tern og tophue.

Er du også træt af at være træt? Så Fang Jan 
Gintberg ”Død eller Leen-
de”! Vi anbefaler, at du 
sikrer dig billet nu, 
hvis vi skulle stmed 
en enten-eller-situ-
ation på hånden.

Danmarks speedsnakkende comedy enspænder er tilbage! 

COMEDY
"Hurtigere end 

sin egen skygge"
Lørdag 5. Marts

kl.19.00



Mandag 7. Marts 2022
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BEDRAG
En moderne klassiker om utroskab

SKUESPIL
Pinters berømte 
trekantsdrama
Mandag 7. Marts

kl.19.30

I Pinters berømte trekantsdrama er nettet 
af løgne vævet tæt omkring de tre venner 
og elskende, som her spilles af det stærke 
trekløver Anette Støvelbæk, Niels Ellegaard 
og Henrik Lykkegaard.

Emma er lykkeligt gift med Robert. Robert 
og Jerry er bedste venner. Jerry og Emma 
har haft en affære, som Robert har været uvi-
dende om. Eller har han? Er alt, som det ser 
ud, og hvem har vidst hvad og hvornår? I en 
fortælling, som umiddelbart er en enkel hi-
storie om utroskab, spoles der baglæns over 
de ni år, som handlingen udspiller sig i. Den 
tid, der er gået, har sløret erindringen om, 

hvad der egentlig skete, og vi bliver vidner til 
et ægteskab i opløsning og et venskab, der 
smuldrer.

Bedrag er skrevet i 1978, men er tidløs i sin 
præcise og hudløse skildring af løgne og 
hemmeligheder som en del af den menne-
skelige natur. Det er elementært spændende 
og genkendeligt at blive ført gennem Pinters 
labyrint af bedrag og selvbedrag i en nyover-
sættelse af den prisbelønnede dramatiker 
Line Knutzon, som har øje for både det absur-
de og det komiske i Pinters trekantsdrama.

Folketeatret

Medvirkende: Anette Støvelbæk, 
Niels Ellegaard, Henrik 
Lykkegaard, Adam Schmidt
Instruktør: Maria Vinterberg
Scenograf: Marianne Nilsson
Dramatiker: forfatter: Harold Pinter
Oversætter: Line Knutzon
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Lørdag 12. Marts 2022

MARK LE FÊVRE 
Heldig

Med showet HELDIG er Mark på 
en mission, han selv omtaler 
som: At få grinet tilbage, når 
der til tider ikke er skide- 
meget at grine af. HELDIG 
kredser bl.a. om at få en 
chance til, at omfavne de 
bump livet giver én på 
vejen i stedet for altid at 
male fanden på væggen. 

Idéen til det nye 
One-manshow tog fak-
tisk sit udspring i BØVL, 
hvor Mark arbejdede med 
moralen: at det ikke kan 
betale sig at bekymre sig, 
da ens største frygt sjæl-
dent bliver til virkelighed. 
Det skulle vise sig, at netop 
den morale efterfølgende 
havde et tragikomisk udfald 
i komikerens eget liv. En 
uge efter showet havde haft 
premiere på tv, fik Mark be-
skeden fra sin læge om, at 
de troede han havde kræft. 
Mennesket i mig var bange, 
men komikeren i mig var dybt 
imponeret over timingen!

TO TING ER STENSIKKERT:
1: Jeg glæder mig til at komme 
ud med mit nye show

2: Jeg tør fandeme ikke have en 
stor morale med, siger en i øv-
rigt fit - for - fight Mark le Fêvre

STANDUP
Om at få en 
chance til

Lørdag 12. Marts
kl.19.00

Rykket fra tidligere dato 



Heino Hansen’s
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Torsdag 17. Marts 2022

 Første Comedy Show

COMEDY
Krøllet Stand-Up
Torsdag 17. Marts

kl.19.00

Nu gæster Heino MusikTeatret Albertslund igen – nu med sit 
’Første Comedy Show’. Glæd dig til ualmindelig krøllet stand-
up fra en landets mest fremadstormende komikere, når han i sit 
allerførste, klassiske stand up-show tager os med til lige nøjagtig 
dét øjeblik, han fandt ud af, han var sjov.

Året er 1998. På Sct. Jørgens Skole i Næstved har en dengang 
14-årig Heino Hansen netop afleveret en dansk stil, der lagde 
hele klassen fuldstændig ned af grin.
– ”Fra det sekund vidste jeg, hvad mit liv skulle bruges til”. Ge-
nerte og anonyme Heino blev til klassens sjoveste – fra den ene 
dag til den anden. ”Den danske stil i 8.C på Sct. Jørgens Skole i 
Næstved, blev altså mit første comedyshow” – og du får i dette 
show lov at høre opskriften på, hvordan unge Heino udviklede 
sin alternative hjerne, og ”måske du får lov at høre min danske 
stil”, siger komikeren.

Heino Hansen debuterede som stand up-komiker i 2008, og 
allerede halvandet år senere blev han nomineret til Talentprisen 
ved Zulu Comedy Galla. Senest er Heino blevet et hit hos de 
danske tv-seere efter sin medvirken i det populære program 
‘Stormester’, og han står ligeledes overfor den fornemme op-
gave som kommende vært på programmet Klipfiskerne. Med 
sit lunefulde og herlige væsen, og ikke mindst skarpe leveringer, 
har Heino Hansen indskrevet sig som et af de mest talentfulde 
spillere på den danske comedyscene. 

Glæd dig til at opleve hans første klassiske stand up-show med 
den passende titel: ‘Heino Hansens Første Comedy Show’.

All Things Live



Søndag 20. Marts 2022
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Et musikalsk show for børn i alle aldre! Tag børnene 
med til et rigtigt mysterie med Kristian i MusikTeatret 
Albertslund.

Ramasjang Mysteriet er et af de mest sete programmer på 
DR Ramasjang. I et spændende univers med sjove skurke 
og svære mysterier, forsøger mesterdetektiven Kristian at 
få den skyldige bag tremmer. Men hvem er skurken? Er det 
danseslynglen Danse Staffan, fodboldtossen Ronni Roligan 
eller den skøre jagtprinsesse Hanne Riffel? Er det Fru Pud-
derkvast, Camping Vagn, Reichardt Thomsen eller Preben 
Pølsesnak? Sammen med Kristian følger publikum sporene 
og udelukker skurkene én for én. Syng med på de prisvin-
dende sange fra programmet, og gør dig klar til at løse et 
rigtigt mysterium!

FOR BØRN
Hjælp Kristian med 
at finde skurkene!

Søndag 20. Marts
 kl.15.00

KRISTIAN & 
Ramasjang Mysteriet Live



Tobias Dybvad hylder det positive livssyn 
i sit nye stand-up show Levemand.

Skal man have fået en dødsdom for at sætte pris på 
livet? spørger Tobias Dybvad i sit nye stand-up show 
Levemand. Showet hylder det positive livssyn, bl.a. 
gennem historier om hans eget opgør med den "indre 
dumme stemme". Levemand bliver et gensyn med den 
legende satiriske comedy-stil, der har gjort Dybvad til 
en af landets mest populære komikere.

Tobias Dybvad har for længst gjort op med den be-
kymrede tilgang til tilværelsen, som han er vokset 
op med hjemmefra: "Man kan simpelthen ikke bo i 
Danmark og blive i dårligt humør over, at det reg-
ner. Så har man gjort det rigtig svært for sig selv, 
og så er der pludselig rigtig meget at ærgre sig 
over, og det er spild af tid" siger Dybvad som 
eksempel på den brok, han spidder i showet.

Uanset hvor positiv Tobias bestræber sig på 
at være, så skal han også være den første 
til at skrive under på, at man også sagtens 
kan blive FOR positiv: "Det gør jeg hele 
tiden! Nogle gange er jeg så forhippet på 
at forvente det bedste af livet" jeg arbej-
der så meget med best case scenario, 
at jeg nogle gange sætter et så højt 
ambitionsniveau for mit liv, at det 
kan være svært at indfri. Og på vejen 
derhen får jeg taget nogle overilede 
beslutninger, som så får nogle van-
vittige konsekvenser for mig. Heldig-
vis kan disse episoder jo så omdan-
nes til et pragtfuldt stand-up show,” 
griner Tobias.

Som altid kan man af Tobias Dybvad 
forvente et gennemarbejdet show 
med et knaldhøjt teknisk niveau og den 
stramme og legesyge levering, som han 
er kendt for. Får man ikke et mere positivt livs-
syn af showet, er man i hvert fald garanteret halvan-
den times godt humør.

Fredag 25. Marts 2022
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TOBIAS DYBVAD
Levemand

STAND-UP
Showet hylder det 

positive livsyn
Fredag 25. Marts

kl. 19.00



Mens komponisten Puccini fremhæver bohemelivets 
tragiske sider i Paris ved begyndelsen af det forrige 
århundrede, fortryller Franz Lehár os i sin vittige, iro-
niske og udødelige operette Greven af Luxembourg. 
Handlingen er det rene nonsens: En kvinde gifter sig 
med en mand, som hun ikke må se og forelsker sig 
bagefter i ham uvidende om, at de allerede er gift. 
Kedeligt kan man bestemt ikke kalde det. 

Med afsæt i Lehárs musik fejrer Den Jyske Opera sin 
75-års fødselsdag med en særlig produktion, der for-
ener alle kræfter i huset. Vigtigst af alt vil Den Jyske 
Operas Kor indtage scenen næsten egenhændigt.

Den berømte operasangerinde Angèle kan ikke gifte 
sig med Fyrst Basil Basilowitsch på grund af sin 
manglende titel. For at løse dette problem arrangerer 
Basilowitsch, at den fattige Grev René bliver gift med 
en kvinde (altså Angèle), hvis ansigt han ikke må se - 
og samtidig accepterer skilsmisse efter tre måneder. 
Som belønning får Grev René en halv million francs. 

Under vielsen er brudeparret adskilt af et maleri og 
vielsesringene udveksles uden, at de ser hinanden. 

Måneder efter møder Angèle og Grev René tilfældigt 
hinanden og tiltrækkes med det samme. Fyrst Basi-
lowitsch opdager deres gensidige interesse og bliver 
nervøs; især da hans tidligere forlovede Kokozow 
er på vej. Men det er for sent: Kokozow ankommer, 
hævder sin ret til ægteskab og Fyrst Basilowitsch må 
overgive sig. Angèle og Grev René bekender deres 
kærlighed – og kan forblive gift…
Den Jyske Opera
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Torsdag 31. Marts 2022

GREVEN AF LUXEMBOURG
Proformaægteskab og ægte kærlighed 

i Franz Lehárs fest af en operette

Operette i 3 akter
Musik: Franz Lehár
Libretto: Alfred Willner, Robert Bodanzky og 
Leo Stein, bearbejdet af Philipp Kochheim 
Førsteopførelse 12. november 1909, Theater an 
der Wien i Østrig
Synges på dansk med dansk dialog og danske 
overtekster
Varighed ca. 2 timer og 30 minutter

Franz Lehár

OPERETTE
Det bliver en 

festforestilling
Torsdag 31. Marts

kl.19.30



SHOW
Vi Gentager Succesen 

fra 2015 og 2017
Lørdag 2. April

kl. 20.00

Whitney Houstons mange fans kan igen se frem 
til et vidunderligt hyldestshow til en af verdens 
største sangerinder. Belinda Davids, som står på 
scenen i MusikTeatret til april, har i 2020 tryllebun-
det seerne til Britain’s Got Talent, og nåede semifi-
nalerne med sin smukke stemme.

Du kan se frem til et internationalt og håndplukket 
hold sangere og dansere fra hele verden. Den syd-
afrikanske Belinda Davids får ikke alene tilhørerne 
til at tabe både næse og mund med sin smukke 
stemme, hun har også en energi og en charme, 
som går direkte i hjertet på publikum.

Showet har gået sin sejrsgang i Sydafrika, New 
Zealand, Singapore, Canada og USA – nu er det 
igen Danmarks tur.

Belinda Davids udtaler: ”Jeg ønsker, at publikum 
skal komme og huske Whitney, som da hun var på 
toppen – da hun var absolut fantastisk”

Kom og vær med til en to timer lang fest med 
Whitney Houstons største hits som f.eks.: “I Will 
Always Love You”, “I Wanna Dance With Some-
body”, “Didn’t We Almost Have It All”, “I’m Every 
Woman”, “Exhale (Shoop Shoop)” og mange, 
mange flere.

Showet har ingen tilknytning Whitney 
Houston Estate.

CSB Island Entertainment ApS

The Greatest Love of all
A TRIBUTE TO WHITNEY HOUSTON
Vi gentager succesen fra 2015 og 2017

Lørdag 2. April 2022
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Rykket fra tidligere dato 



Det er ikke let at blive gammel, men alternati-
vet er værre...

Bodil Jørgensen, Jannie Faurschou og Rikke 
Wölck står på scenen i en dramatisk „stand 
up“, der tager et uforfærdet og morsomt livtag 
med den modne kvinde.

Det er ikke lutter lagkage alt sammen. Man 
kan f.eks. roligt forlade en fest som den første. 
Der sker ikke en skid. Ensomheden sniger sig 
ind, mens man forsøger at koncentrere sig om 
en god bog. Så får man øje på den rynkede 
hånd, der holder om bogen. Hvis er den rynke-
de hånd? Hvem er den kvinde, der bor i dette 
visne, rynkede hylster?

Man kan jo stadig se godt ud, hvis ellers lyset 
lige falder rigtigt. Og éns hjerne fungerer jo 
stadig. Lidt langsommere, men den fungerer. 
Man kan jo gøre lige, hvad man vil: Sælge alt 
og rejse hele jorden rundt, hvis man har lyst. 
Og gå på kurser. Dygtiggøre sig. Starte helt 
forfra. Og lade sig skille. Vise det her selv-
forherligende ungdomsregime, at alder er en 
styrke. Fanden tage os!
Nogle gange er det godt at huske på, at livet 
ikke er slut, før man er død. Der er både liv og 
glimt i øjet på de tre voksne kvinder på scenen, 
mens de hylder alderdommen og tør tale om 
både det svære og det smukke i livet, inden 
maddikerne får overtaget.

Folketeatret 

Et livtag med den modne kvinde

30

DRAMATIK 
Det er ikke let 

at blive gammel
Tirsdag 12. April

kl. 19.30

Tirsdag 12. April 2022

MADDIKER 
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Onsdag 27. April 2022

De holdt et brag af en fest i MusikTeatret i 2019, og 
nu kommer The Choir of Man igen med fest, fadøl 
og fantastisk hitparade.

”Den bedste pub-koncert, du nogensinde har 
oplevet”
Under denne overskrift har britiske The Choir of Man 
siden 2016 imponeret verden over på festivaler og 
i musikhuse med deres festbombe af et pub-show, 
der hylder tidernes største pop-hits - nye og gamle - 
med sang, stomp og akrobatik i unikke pub-omgivel-
ser. Nu i seks udvalgte kulturhuse i Danmark.

Mandekorets ni charmerende herrer er alle og enhver 
talentfulde performere, sangere, dansere og akro-
bater og får The Choir of Man til at adskille sig fra 
alle andre teaterkoncerter. Selvom The Choir of Man 
bevæger sig mellem koncert, teater, dans og musi-
cal, er det først og fremmest en fadølsfyldt, fantastisk 
aften med popmusikkens største hits i et ganske 

særligt bar-univers, hvor fadølsanlægget på scenen 
faktisk fungerer. 

Musikalsk er der noget for enhver smag, når The 
Choir of Man kaster sig over de største sange fra 
hitliste-højtragere som bl.a. Adele, Queen, Red Hot 
Chili Peppers, Paul Simon samt Guns ’n’ Roses. 

Magasinet Broadway Baby beskriver det: 
”En fest for sanserne! The Choir of Man får dig til at 
danse langs stolerækkerne. Hæng dine bekymringer 
med dit overtøj " og fat en fadøl!” 

The Choir of Man er udtænkt af Nic Doodson og 
Andrew Kay, der også står bag a capella-showet 
’Gobsmacked!’ og den roste Hitchcock-forestilling 
"North by Northwest".

Choir of Man

THE CHOIR OF MAN
”Den bedste pub-koncert, du nogensinde har oplevet”

SHOW
Med fest, fadøl og 

fantastisk Hitparade
Onsdag 27. April

kl.19.30



Torsdag 5. Maj 2022

What’s Love Got To Do With It
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A Tribute to 
TINA TURNER
What’s Love Got To Do With It kommer til 
MusikTeatret med en ultimativ hyldestkon-
cert til en af de mest ikoniske og elskede 
musikartister i vores generation, Tina 
Turner. 

Dette nye, internationale show er en fejring 
af Tina Turners lange og storslåede karriere.
Publikum kan glæde sig til en aften med masser af 
energi og god stemning, hvor Tina Turners største hits 
synges af det fantastiske vokaltalent Elesha Paul Mo-
ses og et ti mand stort liveband.

Tina Turner er ikonisk på mange måder – ikke mindst 
i hendes stemme, udseende og sceneoptræden, og 
Elesha Paul Moses leverer Tina Turner 100% hele vejen 
igennem showet på overbevisende og fantastisk vis. 
Det er fantastisk, hvordan hun har formået at adop-
tere Tina Turners energiske fremtoning på scenen. 
Eleshas stemme er forrygende, og hun synger de 
legendariske hits respektfuldt og med en overbe-
visning, der gør, at man skulle tro, det var Tina 
Turner selv, der stod på scenen.

Nu kan Tina Turner-fans i Danmark glæde sig 
til et brag en koncert, når vi med denne musi-
kalske rejse fejrer rock- og soullegendens 50 
år lange karriere.

Glæd dig til et fantastisk og energisk show 
med alle Tina Turners største hits, inklusiv 
Proud Mary, River Deep, Simply the Best, 
Private Dancer, Nutbush City Limits og 
mange flere. 

Bemærk, at hyldestkoncerten ikke 
er godkendt af eller tilknyttet Tina 
Turner Estate.

SHOW
Glæd dig til et brag 

af en koncert
Torsdag 5. Maj

kl. 19.30
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Mandag 23. august kl. 20.00

Har du lyst til en aften i selskab med Danmarks sjoveste 

komiker Melvin Kakooza og helt igennem elskelige mor 

Carolyne, er der nu en unik mulighed for at sikre sig 

billetter til en sjældent udbudt aften, der byder på en 

åbenhjertig, inspirerende og ikke mindst hylende morsom 

scenesamtale mellem Melvin og sin mor styret af den 

                           erfarne TV-vært Michèle Bellaiche.

Melvin Kakooza & Mor hos Michèle LIVE

Tirsdag 7. september 2021 Kl. 19.00

Sund og glad hele livet – Lisbeth Zornig Andersen

Ja, du kan faktisk forsinke din aldring. Måske ikke for at 
leve evigt, men for at få et langt og sundt liv med færre 
livsstilssygdomme. Lisbeth Zornig Andersen fortæller med 
humor i øjenhøjde om nemme, lystfyldte og videnskabelige 
veje til at bremse aldringen og blive stærk, slank og glad.

Torsdag 23. september 2021 kl. 19.30

Peter Ingemann hos Michèle LIVE

Mød Peter Ingemann i det forrygende talkshow med 
journalist og TV-vært Michèles Michèle Bellaiche som vært. 
I en åbenhjertig, direkte og hudløst ærlig scenesamtale 
tilrettelagt af den erfarne TV-kollega Michèle Bellaiche vil 
publikum komme helt tæt på mennesket bag navnet Peter 
Ingemann. 

Mandag 8. november 2021 Kl. 19.00
Ser du månen, Daniel?  - Daniel Rye

Daniel Rye fortæller i sit foredrag levende, åbenhjertigt og 

med rystende detaljer om sit fangenskab hos Islamisk Stat 

i Syrien. Her giver han et sjældent indblik i det mareridt han 

gennemlevede som gidsel – en på én gang forfærdelig og 

gribende historie, der vil holde dig opslugt fra start til slut.

Det vi så: Fra Mogadishu til Hong Kong - Rasmus Tantholdt
Onsdag 1. december 2021 Kl. 19.00

Med udgangspunkt i sin helt nye bog Det vi så - Fra Mogadishu til Hong Kong fortæller Rasmus om sine 
personlige oplevelser fra frontlinjer, konflikter og historiske begivenheder i verdens metropoler og på 
kanten af verden. Nu har du en fantastisk mulighed for at komme med bag kameraet og opleve den uro og 
katastrofe, men også håbet, skønheden og medmenneskeligheden, som du ikke altid ser på TV.

SPÆNDENDE FOREDRAG I MUSIKTEATRET
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UDPLUK AF ØVRIGE EFTERÅRSARRANGEMENTER I MUSIKTEATRET 

Lørdag 4. september 
& Lørdag 27. november

Mikenta Fight Night

DK´s største Fight Nights med 
Thaiboksning løber af stablen i 
efteråret i MusikTeatret  
Albertslund.

Aftenen byder som altid på 
nogle af Danmarks og Alberts-
lunds egne topstjerner. Der 
er Garanteret en Aften med 
Smæk for Skillingen.

Søndag den 5. september kl. 14-16

Albertslund Bibliotek – Avisen LIVE

Avisen Live er inddelt i sektioner, ligesom en 
god gammeldags papiravis. Hver sektion fortol-
kes af forfattere og performere, dugfriske de-
butanter såvel som vise elefanter. Du kan møde 
stjerneforfatter Helle Helle i boligsektionen, 
skuespiller Nanna Bang i kontaktannoncerne 
og forfatter og musiker Lars-Emil Foder 
i den obligatoriske kryds & tværs. 

18. – 24. november

Scenekunstskolernes 
Julekoncert

Scenekunst afholder igen i år 
den skønneste Julekoncert. Alle 
er inviteret! Kom med og hør, 
se og nyd når eleverne synger 
og danser sig igennem en skøn 
julefortælling, - fyldt med magi 
og spræl.

Fredag 5. november

Musikskolen fejrer Pippi 
Langstrømpes fødselsdag i dette 
års børnekoncert. ”Fødselsda-
gen må ikke gå upåagtet hen. I 
november håber vi på at kunne 
holde den store fødselsdagsfest 
for hende”, Musikskolen.

Musikskolen Albertslund 
– Børnekoncert

Søndag 19. september kl. 14.00

Birkelundgård - DNT Matador-musikken

Det Ny Tonefilmsorkester er et 32 mand stort 
orkester med stort engagement og energi. De 
kommer og spiller de kendte melodier fra TV-se-
rien Matador og kæder det hele sammen med 
anekdoter og sjove indslag.
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UDPLUK AF ØVRIGE EFTERÅRSARRANGEMENTER I MUSIKTEATRET 

Felix Café & Steakhouse 
Bytorvet 23 - 2620 Albertslund

Tlf.: 43 62 32 32
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