Velkommen

til sæson 2016-17 med masser
af fine forestillinger for både
store og små, unge og gamle.
2016 er teatrets 50-års jubilæum, og derfor starter vi sæsonen
med at vise den meget roste fortælling, ’Søsteren der ikke
vendte hjem’, teatrets gave til
hele Sydslesvig og den øvrige
grænseregion.
Sæson 2016-17 byder også på
fine gæsteforestillinger; Die
schöne Müllerin, Diva Min og
En cola - tak.
Årets familie- og juleforestilling
er fortællingen om HC Andersen
og hans eventyr.
Vi slutter sæsonen med en brevveksling mellem to venner, hvor
det sidste brev returneres med
påtegningen ’Adressaten
ubekendt’.
Vel mødt på Det Lille
Teater Flensborg!

DIE SCHÖNE MÜLLERIN

Det lille Teater byder på klassisk musik,
når Franz Schuberts sangcyklus Die
schöne Müllerin opføres. Det er den
romantiske fortælling om møllersvenden,
der forelsker sig i møllerens datter. Først
ser det ud til, at hun er interesseret i ham,
men det er konkurrenten, jægeren, hun
til sidst falder for. Møllersvenden, der
elskede at vandre og levede sit liv i glad
forhåbning, er nået til vejs ende på sin
vandring og tager sit eget liv.
Jens Krause, baryton
Peter Geilich, klaver
24.09.2016, kl. 16.00

DIVA MIN

"Diva Min" er ny dansk dramatik fra 2014
skrevet af Jakob Weis.
Stykket handler om en operadiva, der netop
har været på scenen i en europæisk storby.
Udmattet ankommer hun til sit hotelværelse
for at hvile ud efter sin præstation. Pludselig
står der en ung mand i rummet. Er det roomservice? Plejer de ikke at banke på? Hvem
er den unge mand, og hvad vil han. Hvorfor
ved han tilsyneladende meget mere om
hende, end hun selv gør?
En fortælling om længsel, fremmedgørelse
og selvfornægtelse.
Forestillingen varer ca. 75 min. og har
ingen pause.
04.10.16, kl 19.30
06.10.16

EN COLA - TAK

Af Per Loldrup
Gæstespil: Teatergaleasen
2 mænd ligger på et hospital eller – under
alle omstændigheder ligger de. Enten er
de unormale, eller også er omgivelserne.
En mulighed er også, at intet er normalt,
fordi det normale ikke eksisterer.
24.01.17, kl 19.30
26.01.17

SØSTEREN DER IKKE VENDTE HJEM

af Kai Nissen
Iscenesættelse: Niels Damkjær
DET LILLE TEATER FLENSBORG 50 års jubilæumsstykke
om mindretallets dramatiske historie i Sydslesvig. Satiriske
raketter og humoristiske knaldperler fyger og brager i den
revyagtige handling som undervejs også graver tabuer og
traumer op - afløst af skæbnesvangre krisestunder og uhyggelige scener, hvor selve det danske mindretals fortsatte
eksistens er på spil - fra sagnet om Uffe hin Spage til overlevelseskampen under nazi-regimet. Alt kædes sammen af
en perlerække af skønne danske sange og stemningsfulde
billedprojektioner i en letløbende filmisk rytme.
03.11.16, kl. 19.30 repremiere
05.11.16
08.11.16
10.11.16

MIT LIVS EVENTYR

Familieforestilling af Jørgen Hartung Nielsen
Iscenesættelse: Alexander von Oettingen
Årets familie- og juleforestilling er historien om HC
Andersen og hans evntyrlige liv. Mød de fantastiske
eventyr om Klodshans, svinedrengen og historien om
Andersens liv. ”Et liv i eventyr, sorg og glæde, hvor man
først må gå så meget igennem og så blive berømt.”
01.12.16, kl 19.00
03.12.16, kl 16.00
09.12.16
10.12.16, kl 16.00
15.12.16
17.12.16, kl 16.00
12.01.17
19.01.17
21.01.17, kl 16.00

ADRESSATEN UBEKENDT

Brevroman skrevet af Katherine Kressman
Taylor, 1938.
Dramatiseret og iscenesat af Leif Mikkelsen
Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932
og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i
San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til
München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen
i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland.
Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle
fordele, og hvem siger nej til dem? Eisenstein følger med
bekymring situationen i Tyskland.
09.02.17, kl 19.30
14.02.17
23.02.17
02.03.17
09.03.17
16.03.17

