
 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT KOMME I TEATERET 

-MEN SAVNER DU NOGEN AT FØLGES MED? 

Selvhjælp Fredericia – Middelfart tilbyder ledsagerordning til udvalgte teaterforestillinger gennem Fredericia 

– Middelfart teaterforening, for dig, der er enlig eller ikke har relationer eller netværk tæt på. Bemærk der er 

et begrænset antal billetter til hver forestilling, så tilmeld dig allerede nu via mail: rikke@famiselvhjaelp.dk eller mobil: 

24204055. Pris: 200 kr. pr. forestilling inkl. et glas. Ved tilmelding vil du få nærmere info om mødested       

Vi har planlagt følgende forestillinger i 2020/2021: 

Et dukkehjem 

DATO Onsdag d. 18. november 2020 kl. 19.30  SPILLESTED Fredericia Teater, lille sal PRODUCERET 

AF Det Kongelige Teater   VARIGHED 120 min. form. med pause 

 

En aktuel klassiker 

Henrik Ibsen satte med sit kontroversielle mesterværk i 1879 spørgsmålstegn ved sin tids fastlåste 

kønsroller. Han konfronterede publikum med de illusioner, mennesket sætter op for sig selv. Og det gør 

han stadig. 

‘Et Dukkehjem’ er en forestilling om de krav, et moderne menneske stiller til kærlighed og lidenskab, 

sandhed og frihed, og om en kvinde, der bliver til et menneske med al den lidelse og tvivl, det også 

medfører. 

140 år efter uropførelsen fortæller dramaet os stadig, hvor svært det er at være menneske og stole på den, 

man elsker.  

 

 

 

 

 

 

mailto:rikke@famiselvhjaelp.dk


Blinkende lygter 

DATO Mandag d. 22. februar 2021 kl. 19.30  SPILLESTED Fredericia Teater, store sal 

PRODUCERET AF Nørregade Teatret & Teater 2 GENRE Komedie 

 

Ny dansk folkekomedie af Vivian Nielsen – baseret på 

Anders Thomas Jensens film 

Her er den forrygende, tankevækkende og skæve 

historie om den lille bande småkriminelle, Torkild, 

Peter, Arne og Stefan, som aldrig har haft det store 

held med sig. Da Torkild fylder 40 år, beslutter han sig for, at nu skal det være slut med at leve på den 

måde, men han er nødt til lige at lave et sidste job for bagmanden ‘Færingen’. Ved hjælp af lidt held og en 

hel del dumdristighed lykkes det de fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indeholdende flere 

millioner af ‘Færingens’ penge. Kufferten bliver deres billet væk fra det kriminelle miljø – ud i det mørke 

udkantsdanmark i et forsøg på at passe ind med de sære eksistenser, som lever dér. 

 

Nothing ’bout me 

DATO Fredag d. 9. april 2021 kl. 19.30   SPILLESTED Fredericia Teater, store sal 

PRODUCERET AF Café Liva   GENRE Cabaret 

 

Kærligheden er altoverskyggende, og 

uanset hvor tætte man bliver, og hvor 

længe man er sammen, kender man 

aldrig helt sin elskedes tanker. Derfor 

kan kærligheden, midt i al 

lyksaligheden, også være en kamp med 

mange nederlag. 

Med udgangspunkt i musikeren Stings sangskat, fra de seneste 40 år, fortælles en række historier om 

kærlighed – til den eneste ene, til familien, til sig selv, til livet – ja, kort sagt til alt. 

Bag cabareten står makkerparret Jacob Morild og Morten Wedendahl, som også stod bag succeserne ‘Love 

Me Do’ – en Beatles-cabaret og ‘Måske Ku Vi’ – en Sebastian-cabaret. 

 

KONTAKT SELVHJÆLP FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER: rikke@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 24 20 40 55 
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