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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 

mobil: 24204055. Pris: 200 kr. pr. forestilling inkl. et glas. Indbetales på Selvhjælps konto: reg.nr: 7051 og konto.nr: 

4028565. Ved tilmelding vil du få nærmere info om mødested       

Vi har planlagt følgende forestillinger i 2022/2023: 

Come from Away 

DATO: Søndag d. 23. oktober 2022 kl. 15.00  SPILLESTED: Fredericia Teater, store sal 

 

En rørende og livsbekræftende Broadway og West End-musical. Helt ekstraordinært i Danmark for første 

gang. Come From Away er en gribende og prisbelønnet ny musical, der fortæller den utrolige, men 

virkelige historie om 7.000 flypassagerer fra hele verden, der måtte nødlande og indkvarteres i den lille by 

Gander på en klippeø ud for Canadas kyst d. 11. september 2001, efter World Trade Center blev ramt af to 

fly. En sand historie om, hvordan passagererne og de lokale indbyggere fandt håbet i fællesskab. 

Med en helt særlig begivenhed i centrum oprulles virkelige karakterer i en hjertevarm historie/musical. Det 

er historien om, hvordan mennesker under stort pres – i skyggen af en international krise og en uforståelig 

tragedie – fandt hinanden i løbet af nogle få, men dybt betydningsfulde dage. 

Musical · Store sal · 120 min. inkl. Pause 
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Ta’ mig som jeg er 

DATO: Torsdag d. 24. november 2022 kl. 19.30  SPILLESTED: Fredericia Teater, lille sal 

 

En hyldest til Grethe Ingmann 

Ta’ mig som jeg er fortæller om Grethe Ingmanns liv på godt og ondt. Om turene på landevejen, om 

kærligheden, om en tid, der forandrede sig drastisk i dansk musik. Men også om nedturene og sprutten, 

der satte en stopper for det hele og endte med Grethes alt for tidlige død. 

Grethe var en af Danmarks absolut største sangerinder gennem tiden og eminent med sin tekstfortolkning 

på en troværdig og inderlig måde. Allerede som 17-årig sprang hun ved et tilfælde fra strømpefabrik til 

scene. Hurtigt derefter mødte hun Jørgen Ingmann. De blev stormende forelskede og blev par nr. 1 i dansk 

popmusik. Succesen toppede, da de vandt det Internationale Melodi Grand Prix i 1963 med Dansevise. 

Grethes hjerte bankede for jazzmusikken og for den levende musik på spillestederne. Bent Fabricius-Bjerre 

kaldte hende den danske Ella Fitzgerald. Forestillingen forsøger at genskabe stemningen på 

danserestauranterne i 1950’erne og 1960’erne med både popmusikken, som vi kender Grethe mest for, og 

jazzmusikken, som hun selv elskede at synge. 

 

  

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