
 

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: 

sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller telefon: 72 10 67 73. Pris: 200 kr. pr. forestilling inkl. et glas. Ved 

tilmelding vil du få nærmere info om mødested       

 

Teaterledsagerordningen er mulig gennem en bevilling på 6.000 kroner fra 

Fonden Ensomme Gamles Værn.  

 

En stor tak til Fonden Ensomme Gamles Værn for støtten. 

 

 

Vi har planlagt følgende 2 forestillinger i 2021/2022: 

Jul på teatret - nu’ det jul igen 

DATO: Søndag d. 12. december 2021 kl. 15.00  SPILLESTED: Fredericia Musicalteater, Lille sal 

Prinsessegade 29, 7000 Fredericia 

 

Fredericia Musicalteater byder indenfor til Danmarks hyggeligste og mest velklingende julekoncert. Et hold 

af Fredericias dygtigste sangere vil igen synge julen ind i den lille sal i Prinsessegade, som vil være pyntet 

som den skønneste julestue. Kom og hør et udsnit af julens allerbedste sange, når de bliver sunget af byens 

bedste stemmer. 
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Oh Happy Day 

DATO: Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30  SPILLESTED: Fredericia Teater, Store sal 

 

Kærlighed, komedie og sang væves sammen på skønneste vis i teaterversionen af filmen Oh Happy Day. En 

varm og humoristisk fortælling om sang, som forløser, og om en grå hverdag, der får kulør, da 

gospelsangen gør sit indtog i landsbyen. Især ruskes der godt og grundigt op i Hannah, som står midt i livet 

og længes efter noget mere end samværet med revisor-manden Carsten. Hun og veninden Grethe synger i 

det lille, lokale kirkekor, hvor samværet og sandkagen er vigtigere end sangen. Men da Hannah og Grethe 

oplever en koncert med et stort, berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til selv at synge gospel. Ved 

skæbnens mellemkomst er Hannah skyld i en trafikulykke, der sender gospelkorets karismatiske 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. 

I Folketeatrets version af Oh Happy Day medvirker foruden Marie Mondrup og Ulla Vejby som veninderne 

Hannah og Grethe samt Christopher Læssø som Jackson et stort hold af velsyngende og morsomme 

skuespillere og et lokalt gospelkor. 

  

KONTAKT SELVHJÆLP FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER: sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 72 10 67 73 
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