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BAltoppen liVe 
BAllerup



Velkommen
 

TEMA – teater i Baltoppen og Baltoppen LIVE præsenterer med stor glæde det udvalg af  
scenekunst, vi har fundet interessant, relevant og væsentligt at præsentere i Baltoppen LIVE. 
Der er åbenlyse fordele ved at blive medlem af den lokale teaterforening. Udover rabatten sparer 
man transporten ind til Københavns teatre og besværet med at finde parkeringsplads til bilen  
eller vente på S-toget. Før og efter forestillingerne kan man møde mange af Ballerups aktive borgere, 
som byder nye medlemmer varmt velkommen. 
 
Du kan bestille dine abonnementsbilletter på to måder: 
 
• Du kan møde personligt op til Teaterbilletdagen på Baltoppen Live søndag d. 26. april  
     kl. 13.00 - 15.00, hvor du kan nyde kaffe, kage og musikalsk underholdning og hinandens  
 selskab, eller aflevere / sende billetbestillingen til Baltoppen Live.

•  Du kan fra fredag d. 15. maj gå på www.billetten.dk og oprette dig som kunde, 
 tegne et abonnement til 125,- kr. og derefter vælge de forestillinger (min. 3), 
 du ønsker i din abonnements-buket og selv printe dine billetter ud. 

• Når din bestilling er registreret, vil du modtage en opkrævning på de bestilte billetter.  
 Når betalingen er indgået, vil billetterne blive tilsendt enten via mail eller post  
 - alt efter det ønskede. 

Husk at bestille spisning når du bestiller dine teaterbilletter!

Ib Jensen
Baltoppen Live
Baltorpvej 20 - 2750 Ballerup

oM BAltoppen liVe
Den kommunale decentrale kulturinstitution Baltoppen LIVE blev etableret i 1991 af  
Ballerup Kommune. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere,  
kompagnier og bands, der optræder med traditionelt og nyt teater, nycirkus, moderne dans, 
stand-up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale 
forestillinger, shows og koncerter. Den lokale teaterforening TEMA – teater i Baltoppen viser 
ca. 50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales 
frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. 
Baltoppen LIVE samt TEMA – teater i Baltoppen modtager støtte fra bl.a. Statens Kunstfond via 
Slots- & Kulturstyrelsen, Turnenetværket samt Ballerup Kommune.
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SøndAg 26/4 2020  13:00 – 15:00

teAterBilletdAg 
Teaterforeningen TEMA og Baltoppen LIVE præsenterer 
den kommende teatersæsons program for nuværende og 
kommende medlemmer. 

På denne hyggelige eftermiddag vil der blive orienteret 
om de kommende forestillinger - og bestillingssiden fra 
Teaterkataloget sæson 2020/21 kan afleveres. 
 
Der vil være lidt underholdning på scenen og  
gratis kaffe og kage. 
 
Fri entré 

SøndAg 27/9 2020  15:00

HurrA! 
Jacob Morilds 20 års jubilæums-cabaret
Café Liva
 
Jacob Morild er flere gange udråbt til én af landets  
skarpeste satirikere – og dette cementerede han igen- 
igen i solo-cabareten HURRA, som spillede på Cafe  
Liva i sensommeren 2019 og markerede Jacob Morilds  
20 års jubilæum som leder af landets eneste faste 
cabaretscene.  
 
Og selve forestillingen…? Tjoh: 
 
Så er der en ny regering… eller er der bare andre  
ansigter på de samme fejltagelser?  
 
Solen skinner og fuglene fløjter… ja, men ka’ de 
egentlig andet?

Skal man grine eller græde over verdens tilstand…  
og hvis man gør begge dele samtidig, er det så  
kriminelt krænkende – og i så tilfælde; for hvem?

Ja, er det egentlig noget at råbe HURRA for? – 
og hvorfor ikke?! 
 
MedVirkende: Jacob Morild. 
VArigHed: 2 timer inkl. pause. 
cAfé-foreStilling inkl. kAffe & kAge. 

SpiSning (efter forestillingen): 
Teateranretning med røget laks, kyllingebryst,  
roastbeef og brie.

- teater i Baltoppen 
præsenterer: 

cAfé-
foreStilling 
inkl. kAffe & kAge



tirSdAg 27/10 2020  19:30 

den gerrige
En klassisk komedie om nærighed og kærlighed
Folketeatret
Den gerrige Harpagon kan slet ikke tøjle sin angst for, at  
nogen skal stjæle fra ham. Hans mistænksomhed driver  
gæk med ham, og han dækker febrilsk over, at han har en 
stor pengekiste gravet ned i sin have. Hans børn og tjenere 
er opdraget til at spare, hvor der spares kan: „Hvorfor dog  
gå med paryk, når man kan nøjes med sit eget hår, der gror 
ganske gratis“. Harpagon er en gnier af den værste slags,  
som elsker sine penge højere end sine børn.

Med dette klassiske udgangspunkt er scenen sat for en  
morsom forviklingskomedie, hvor de to søskende allierer  
sig med deres tjenere og med giftekniven Frosine for at  
slippe fri af deres fars tyranni og få lov til at gifte sig med 
dem, de elsker. For i en ægte komedie ender de rette med  
at ægte hinanden. Harpagon forbliver gift med sine penge; 
han tager ikke ved lære og må derfor gøres til grin til  
glæde for alle, der elsker en god komedie.     
MedVirkende: Kristian Holm Joensen, Mette Horn, Kristian 
Boland, Alexander Mayah Larsen, Jacob Weble, Mathilde  
Passer, Mads Reuter, Sofia Cukic og Troels Malling.  
drAMAtiker: Moliére.  
inStruktion & BeArBejdelSe: Geir Sveaas. 

SpiSning (fra kl. 17:30): 
Farseret svinemørbrad på timianbagte gulbeder  
med fyldte kartoffelröstibåde.

fredAg 6/11 2020  19:30

et dukkeHjeM
Klassiker om at tage det nødvendige opgør og 
friheden til at være et selvstændigt menneske
Det Kongelige Teater 
Nora er gift med Helmer, der snart tiltræder sin nye  
stilling som bankdirektør. Han står overfor at træde  
op på karrierens og dermed samfundets øverste trin, 
og han tager Nora med sig.

Men Nora har en hemmelighed, der kan knuse Helmers 
drømme om ære og agtelse. Da det virkelig brænder på  
og hemmelighederne afsløres, er Helmer ikke villig til at 
ofre sig for Nora. Hun må indse, at deres kærlighed kun 
har været en leg, at hun aldrig har levet sit eget liv  
og til slut må tage skæbnen i egne hænder.

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.

MedVirkende: Sicilia Gadborg Høegh, Peter Christoffersen, 
Ida Cæcilie Rasmussen, Mikkel Arndt og Lise Lauenblad. 
VArigHed: Ca. 2 timer. 
SpiSning (fra kl. 17:30): 
Cognacfarseret svinemørbrad med gratinerede  
rodfrugter og spidskål.



torSdAg 28/1 2021   18:00

roBin Hood 
Eventyr i Sherwood 
Folketeatret
Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og 
humoristisk version af den kendte fortælling om Robin 
Hood og hans bande, som huserer i Sherwoodskoven og 
stjæler fra de rige for at give til de fattige. Der er både 
eventyr, romantik og slåskampe og en ærlig harme over 
social ulighed på spil i Robin Hood.

Vi møder Broder Tuck, Lille John, Sheriffen af  
Nottingham, Prins John, Kong Richard og ikke mindst 
Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en bueskyd-
ningskonkurrence. Men ikke alt er ved det gamle, for 
kvinderne omkring denne kække bande af mænd slår 
fra sig mindst lige så godt som mændene, som de er 
overlegne i både kløgt, mod og bueskydning.  
 
Vi oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til 
bevidst ung mand, der tager ansvar for at ændre samfun-
dets uretfærdigheder. Hvis vi ikke hjælper hinanden,  
er vi ilde stedt.   
MedVirkende: Christoffer Læssø, Marie Bach Hansen,  
Jesper Riefensthal, Jon Lange, Louis Bodnia Andersen, 
Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe Fletting, Morten 
Christensen og Jullie Hjetland. 

kApelMeSter: Jullie Hjetland + 2 musikere. 
inStruktion: Frede Gulbrandsen. 
 
Familievenlige sandwiches kan købes i caféen.

fredAg 11/12 2020  19:30

eMMA ude Af tAkt 
Emma gad - nu gider vi igen!
Folketeatret
Fru Gad rådgav ikke kun om etikette i selskabslivet,  
men også om god skik og opførsel i forbindelse med de 
mere alvorlige sider af livets forhold: Hvad siger man til 
én, der lige har mistet sin kone? Hvordan forholder man  
sig til børn og eks’ er i forbindelse med skilsmisse? 
Hvad gør man, hvis man ikke bryder sig om sin søns 
valg af hustru?  
 
I 60’erne og 70’erne blev det en regel, at der ikke måtte 
være nogle regler. I dag er der en modbevægelse på vej, 
for selvom det fungerer for den enkelte at snakke i telefon 
under hele middagen, synes resten af selskabet ikke  
nødvendigvis, at det er i orden. Der er hårdt brug for  
manualer til det sociale liv, og det er bemærkelsesværdigt, 
hvor mange af Emmas gyldne leveregler, der stadig har 
både underholdningsværdi og relevans. Med humoristisk 
takt og velkendte toner synges og fortælles historien om 
Emma Gad og vor tids forhold til gyldne leveregler.  
 
MedVirkende: Pia Rosenbaum, Birgitte Raaberg, Christiane 
Bjørg Nielsen, Tanya Lund Andersen, Henriette Rosenbeck, 
Sanne Graulund. 

drAMAtiker: Vivian Nielsen.  
inStruktion: Madeleine Røn Juul.  
kApelMeSter: Sanne Graulund. 
SpiSning (fra kl. 17:30): 
Vildtragout serveret med bagt rodfrugtmos og let Waldorfsalat.

fAMilie
foreStilling 

frA 6 År



torSdAg 25/2 2021  19:30

Blinkende lygter
Skæv teaterversion
NørregadeTeatret + Teater 2
NørregadeTeatrets udgave af ’Blinkende Lygter’ er ikke 
en kopi af den berømte film fra 2000, men derimod et 
nyskrevet og friskt skuespil af dramatiker Vivian Nielsen, 
baseret på Anders Thomas Jensens film.

De fleste husker sikkert den skæve historie om de fire 
drenge, der på grund af svigt i barndommen stikker af  
og tilfældigt mødes på en banegård. Sammen føres de ud 
i den kriminelle løbebane, men de står altid sammen og 
støtter hinanden. Da Thorkild fylder 40 år, beslutter han 
sig for, at nu skal det være slut, men han er nødt til at 
lave et sidste job for chefen og 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.  
Dette danner rammen og baggrunden for deres videre 
færd og mødet med sære udkants-danskere i forsøget  
på at passe ind. 

Teaterversionen af ’Blinkende lygter’ er sjov, tankevæk-
kende og skæv. 
MedVirkende: Paw Henriksen, Thomas Magnussen,  
Peter Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen, Christina Bech, 
Kristian Boland og Frank Rubæk. 
iSceneSættelSe: Frank Rubæk. 
SpiSning (fra kl.17:30): 
Boeuf bourguignon med bagt kartoffelmos.

torSdAg 11/2 2021  19:30

ekS-Mænd
Sku’ vi se at komme videre? 
Folketeatret
En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security,  
du har tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render du 
ind i en irriterende, selvfed og stortalende blærerøv. 
Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... for det var ham, 
der løb med din kone!   
Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to mænds 
rejse gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. 
De to har absolut intet til fælles... på nær: Rygproblemer, 
manglende stedsans, en eks-kone og en tætpakket midt-
vejskrise i bagagen. Med deres helt særlige humoristiske  
timing og figurtegning fortsætter Niels Ellegaard og  
Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb på  
Folketeatret. Denne gang i en nyskrevet road comedy 
om afveje og omveje, sandheder og løgne.   
 
MedVirkende: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard.

inStruktion og drAMAtikere:  
René Vase og Jannik Fuglsang. 
VArigHed: 80 min. 

SpiSning (fra kl. 17:30): 
Sprængt oksebryst med peberrodssauce og spidskål.



tirSdAg 16/3 2021  19:30

de tre MuSketerer
 Én for alle, alle for én … og tre for en 10’er
Den Ny Opera +  Figaros
 
Figaros og Den Ny Operas opdaterede udgave af 
’De tre Musketerer’ tilsættes kendte hits fra opera, 
operette og musical og krydres med masser af komik.

Alexandre Dumas klassiske fortælling rummer det hele: 
Intriger, kærlighed, onde skurke og ædle helte.  
 
De tre musketerer opdager et ondskabsfuldt komplot, 
der skal vælte den franske trone. Sammen med den unge 
d´Artagnan kæmper de for at redde dronning Annas ære, 
den franske trone og hele Europas fremtid.

MedVirkende: Hans Dueholm, Kristian Jensen,  
Allan Dahl Hansen og Lisbeth Kjærulff. 
VArigHed: 2 timer inkl. pause.

SpiSning (fra kl. 17:30): 
Fransk lammeragout med kartoffel/spinatterrine.

tirSdAg 23/3 2021   19:30

SoMMer i tyrol
Operette på tyroler-hotellet
Folketeatret
Fra Frøken Nitouches kloster over Cassiopeias stjerne-
himmel rejser vi nu til de østrigske alper til en munter 
Sommer i Tyrol. Her klinger de kendte og elskede toner 
fra sange som “Ja, ja, ja - nu kommer jeg“ og “Man kan 
jo ikke gøre for at man har charme“, mens der på gæstgi-
vergården ’Den Hvide Hest’ hersker en stemning af rent 
halløj på tyroler-hotellet. Overtjener Leopold har forel-
sket sig i værtinden Josepha, som er forelsket i under-
tøjsfabrikant Sülzheimer, som mest er forelsket i sig selv, 
indtil han møder den charmerende, læspende Clara.  
 
Instruktør Rolf Heim har bearbejdet med en kærlig  
hilsen til komedie-serien Halløj på Badehotellet og et 
skævt blik på den danske filmversion af denne elskede, 
musikalske komedie.   
 
MedVirkende: Jesper Groth, Troels Malling, Karsten 
Jansfort, Marie Mondrup, Søren Hauch-Fausbøll, Clara 
Ellegaard Stegger, Meike Bahnsen, Niels Anders Manley, 
Morten Bo Koch, Kristoffer Sass og Maria Corydon. 

kApelMeSter: Søren Hansen. 
MuSikere: Nikolaj Heyman, Tom Bilde og Henrik Silver. 
inStruktion: Rolf Heim. 

SpiSning (fra kl. 17:30): 
Helstegt striploin med kartoffeltærte, svampesauce  
og agurke/peberrodsalat.



tirSdAg 20/4 2021  19:30

operA SkAl  
gøre ondt!
’Først går du så grueligt meget igennem,  
og så bliver du glemt’  
GuidOpera
Oplev et operakoncertcauseri, der beskriver de store og 
voldsomme følelser på operascenen, bundet sammen af 
de allerskønneste og kendte arier og duetter for tenor og 
baryton. 

’Opera skal gøre ondt!’ er instrueret og sammensat til en 
intens, men afslappet forestilling, krydret med de  
ekstreme og ofte vanvittige og morsomme situationer, 
der opstår imens hele det store drama udspiller 
sig på scenen.

’Hvad er hemmeligheden bag det at lave opera? Hvad 
oplever man selv som operasanger? Vi tager så at sige 
publikum med op på scenen og løfter fortæppet for de 
ting der sker, som ofte kan gøre ondt, men som også 
hænder undervejs, uden at publikum egentlig når at 
opfatte det.’ 
 
MedVirkende: Guido Paevatalu og Niels Jørgen Riis. 
VArigHed: 2 timer inkl. pause. 
kApelMeSter: Leif Greibe. 
SpiSning (kl. 17:30): 
Birkesbagt laks på hvide asparges med persillekartofler 
og limesauce.

SøndAg 11/4 2021  15:00

notHing ’Bout Me
STING-cabaret
Café Liva
Kærligheden er altoverskyggende og har uendelige  
afskygninger, men uanset hvor tætte man bliver og hvor 
længe og/eller intenst man er sammen – ved man aldrig 
helt præcist, hvad der foregår i éns bedre halvdels indre.

Dette gør sig gældende i alle kærlighedsforhold fra dét, 
hvor beslægtede sjæle smelter sammen, til dét hvor mod-
sætninger mødes – om det være sig fra den første stormen-
de forelskelse, til det par der har haft en menneskealder 
sammen. Derfor er kærligheden, midt i al lyksaligheden, 
også en kamp med ufatteligt mange nederlag.

Med udgangspunkt i komponisten, tekstforfatteren og  
musikeren Stings sangskat gennem de sidste 40 år fortælles 
et utal af historier om kærlighed - kærlighed ikke bare til 
den eneste ene, men også til de små ting; til familien;  
til sig selv; til livet  - ja, kort sagt til alt. Og med den ind-
byggede skyggeside som hadet pludselig kan manifestere 
sig som. Historier med kant, alvor og smerte - men især 
også med Cafe Livas særkende: Humor!

MedVirkende: Jacob Morild, Morten Wedendahl og  
Nils Krøyer. 
VArigHed: 2 timer inkl. pause. 
cAfé-foreStilling inkl. kAffe & kAge.

SpiSning (efter forestillingen): 
Teateranretning med 5 gode tapas, brød og smør.

cAfé-
foreStilling 
inkl. kAffe & kAge



følg oS pÅ teMAS HjeMMeSide www.teMA-BAltoppen.dk 

Her kan du: 
l Tilmelde dig TEMAs nyhedsbrev 
l Tilmelde dig TEMAs Facebookgruppe 
l Købe billetter til de enkelte forestillinger 
l Købe spisebilletter til forestillingerne 
Her håber vi at kunne hjælpe dig med svar på de fleste af dine spørgsmål, samtidig med 
at du kan følge med i alt, hvad der sker på teaterfronten for store og små i TEMA.

Vi bringer oplysninger og omtale af forestillingerne og så vidt muligt de seneste  
anmeldelser og fotos. Her er det også muligt for abonnenterne at komme med  
kommentarer og lignende, så vi sammen kan gøre det bedre.

TEMA – teater i Baltoppen 
 

teMA AfHolder generAlforSAMling: 
torSdAg 24/9 2020  19:30 
Baghuset, Sct. Jacobsvej 1. 2750 Ballerup 
Abonnenter i 2019/2020 har stemmeret. Alle er velkomne!

SOM NOGET HELT NYT! ”BONUS-BILLETTER” 
 
TEMA har som mål at få flere i teatret, samt give vores abonnenter en teateroplevelse,  
de måske ikke lige havde ønsket i første omgang.

Derfor vil vi i denne sæson forsøge os med en BONUS-ORDNING, hvor der ved køb af 4  
forskellige forestillinger pr. abonnement udløses 2 fribilletter til en af sæsonens forestillinger. 

Hvilke forestillinger, der kan vælges imellem, offentliggøres primo september på  
TEMAs hjemmeside og i sæsonens 1. nyhedsbrev. 

Herefter kan den enkelte abonnent, der har købt og betalt for minimum fire forestillinger,  
kontakte Gunnar Ebbesen / Kirsten Leth på tlf. 4233 8000, og blive skrevet på ”gæstelisten” 
til den valgte forestilling. Billetterne afhentes ved indgangen samme aften.

Vi ses i den kommende teatersæson!  
Kom og nyd at de store scener kommer til dig - i dit eget lokale teater!

teMA cAféforeStilling. foto: Henrik StenBerg.



lørdAg 19/9 2020  20:00

Moot Moot  

rosana cade and ivor MacAskill (Sco) 
Skotsk teater om kommunikation, relationer  
og ensomhed i vores moderne samfund 
I det bizarre performance-teater Moot Moot fra 2018 møder 
du et par identiske værter i et surreelt radio-telefon-talk-show. 
DJ-parret Barry & Barry søger desperat efter en forbindelse 
til verden udenfor studiet. De spinder et tykt net af klicheer 
og slagord i deres eget ekkokammer. Fortvivlelsen  
kommer frem i det absurde.  
 
Det skarpt koreograferede show live-akkompagneres af 
et weirdo soundscape med stemmemanipulation,  
lydeffekter og jingles. 
 
Moot Moot er et overbevisende mareridt, en komisk  
minimalisme, er underlig men let tilgængelig og bliver 
mere og mere sørgelig, jo længere du føres frem i  
showet. Det er afgjort noget, du bør se. 

VArigHed: Ca. 60 min.  | After talk i caféen. 

torSdAg 1/10 2020  11:00 

Mødre  louise Schouw teater 
“Jeg var en god mor - indtil jeg fik børn!“ 
En forestilling der berører hvert et aspekt i livet efter at være  
blevet mor. Den tager fat i de mange facetter og spørgsmål, der 
uundgåeligt følger med forældreskabet. Det er både de store  
følelser og glæder, men i høj grad også morgenkvalme og  
ulvetime, søvnmangel og konkurrence om at være den bedste  
forældre. Det er en historie om fire kvinder, der mødes i en  
mødregruppe i deres livs første arrangerede venskab. 
 
Om hvad det vil sige at mødes på tværs af forskelligheder i en 
ny fase af livet. Fortællingen sætter fokus på problemerne,  
sejrene, overraskelserne samt de store indsigter og små  
opdagelser ved det at være mor.  
 
Har du babyer, så tag dem med. Baltoppen LIVE sørger for 
barnevognsovervågning. 
MedVirkende: Szhirley, Lykke Sand, Julie R. Ølgaard  
og Sara Møller Olsen.  
VArigHed: Ca. 80 min. 

torSdAg 17/9 2020  20:00

gloBAl SoulS  nEXT Zone 
Danske Next Zone med urban dance i verdensklasse 
En glædesfyldt og højenergisk fejring af dans og forskellige kulturer, 
hvor tre urbane dansere med vidt forskellig baggrund leger med  
hinandens traditioner og forskelle. Både via ritualiserede bevægelser, 
der integreres i dansen, men også gennem de tre danseres rødder i  
forskellige traditionelle danseformer; der udforskes, udvikles og blandes 
gennem koreograf Lene Boels arbejde med danserne. Forestillingen  
havde premiere i maj 2019 og fortolkes af tre internationale dansere i 
særklasse: japanske Ismaera Takeo Ishii, brasilianske José Rodrigues  
Junior og Mario Pounde fra Cameroun, der har rødder i både  
traditionel afrikansk dans og urban dans på højt niveau. 
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen.  
SpiSning (fra kl. 18:00):  
Økologisk - skiver af roastbeef med porreterrine, bulgursalat og creme af 
friske krydderurter.

præsenterer: 



torSdAg 29/10 2020  20:00
fredAg 30/10 2020  20:00
lørdAg 31/10 2020  20:00

noBody Motionhouse (uk) 
Motionhouse er tilbage med magisk dance-circus 
Det massivt efterspurgte britiske kompagni Motionhouse har  
allerede betaget og imponeret Baltoppen LIVEs mange gæster  
med tre spektakulære værker; Broken i 2015, Scattered i 2016 og 
Charge i 2018. Glæd dig til deres nyeste værk Nobody, der natur-
ligvis bærer Motionshouse’ signatur: Kraftfuldt fysisk akrobatisk 
danseteater i sync med tryllebindende grafiske projektioner, et 
stemningsskabende soundtrack og et unikt set design. Den kreative 
chef Kevin Finnan og danserne udfordrer, overrasker, bevæger og 
fryder hver en gæst. Unge som ældre.  
 
Lad dig forføre ind i Nobody’s fantastiske univers - et ekstra- 
ordinært eventyr i mellemrummet af vores inderste drømme 
og livets barske hverdagsrealiteter. 
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen.   
SpiSning (fra kl. 18:00): Økologisk - hvidløgsmarinerede rejer på 
salat med porreterrine og godt brød.

tirSdAg 10/11 2020  20:00

SpejlMAnden  Mungo park 
En journalistisk true-crime-historie -  
teater mest for de unge ml. ca. 15-19 år 
Nyhedsmagasinet Der Spiegels stjerne-journalist Klaus skriver på 
ét år 60 medrivende, medmenneskelige artikler om især Trump-
segmentets liv i udkants-USA. Klaus bliver årets journalist. Hans 
kollega Juan får færten af at noget er råddent ved Klaus’ artikler. 
De er fake! Juan bliver fyret. Men han kan ikke slippe tanken, og 
rejser til USA for at følge i Klaus’ fodspor. Det starter en krig  
mellem de to journalister, som på hver deres måde forsøger at 
finde mening i et manipuleret mediebillede, hvor ingen kneb  
viser sig at være for beskidte. Det er en historie om kampen om 
sandheden. Spejlmanden gæster Baltoppen LIVE kun én uge 
efter valget af den nye amerikanske præsident.  

MedVirkende: Sara Fanta Traore, Nana Morks og Zaki Mehabil.  
MAnuSkript og inStruktion: Viktor Tjerneld. 
VArigHed: Ca. 70 min. | After talk i caféen. 

fredAg 13/11  20:00 
lørdAg 14/11  20:00 
SøndAg 15/11  15:00 

out of cHAoS…  
gravity and other Myths (AuS) 
Akrobatisk nycirkus med succesramt australsk  
verdensturnerende kompagni 
Tyngdekraften er sat ud af kraft når det rå og eksplosive kolliderer 
med intime, sjove og sjælfulde overraskelser. Om de fysiske og dra-
matiske spændinger, der er drivkraften i menneskelige relationer 
og gruppeadfærd igennem orden og kaos. Otte top-akrobater og én 
musiker skaber bjergtagende scenebilleder, mens de frygtløst ud-
fordrer grænserne for fysisk formåen i en sådan grad, at publikum 
sidder som naglet til sæderne i åndeløs spænding og betagelse. 
Glæd dig til en forførende og forrygende forestilling fyldt med krops- 
tekniske umuligheder, vanvittige acts og masser af lune og humor. 
VArigHed: Ca. 80 min. | After talk i caféen. 
SpiSning (d.13. & 14. kl.18 / d. 15. cA. kl.17):  
Økologisk - let anretning med laksesteak m.m.



SøndAg 31/1 2021  15:00

only BoneS 

kallo collective (fi) 
Kroppens store fortællinger på 1 m² 
 
Newzealænderen, bosat i Helsinki, Thomas Monckton kan fortælle  
utrolige historier med sin krop. Han er charmerende og nærværende. 
 
Man fascineres af hans kontrol over sin krop. Også af hvor hurtigt og 
indfølende publikum fanger legen med fantasien. På et sceneområde  
på 1 m² udspiller han en humoristisk fortælling om kroppens  
muligheder for at fortælle “store historier“. 
 
På scenen er en kunstner, en tekniker, et lys, ingen tekst.  
Only Bones, fra 2015, har spillet på flere af de mest betydningsfulde  
festivaler og scener verden over og begejstrer overalt.  

VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen. 

SpiSning (efter forestillingen):  
Økologisk - laksetærte på salatbund.

onSdAg 24/2 2021  20:00

ABout MiSS julie 

dansk dansetater 
Ny tolkning af Strinbergs skandaløse trekantsdrama  
for tre moderne dansere 
Den amerikanske koreograf Stephen Shropshire har for det danske  
førende dansekompagni skabt en nytolkning af August Strindbergs 
skelsættende trekantsdrama ‘Frøken Julie‘ fra 1888. En magtkamp  
mellem Miss Julie og tjeneren Jean finder sted, alt imens Jeans  
forlovede kokken Christine, observerer hele seancen.  
 
Shropshires værker er kendt for at være både æstetisk engagerende. 
I tæt samarbejde med danserne, har han skabt en rå og kompromisløs 
version af det naturalistiske skuespil om kønsroller, magt- og klasse-
kamp. Universelle temaer, som stadig skaber debat idag. Forestillingen 
havde verdenspremiere på Holland Dance Festival i januar 2018.  

Gratis introduktion ved Dansk Danseteater kl. 19:00 
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen. 
SpiSning (fra kl. 18:00):   
Økologisk - kalkunbryst i gorgonzolasauce med urtefarseret peberfrugt.

fredAg 15/1 2021  20:00

QueenS   

danskdansk 
Tre kvinder. Tre liv. Én af ten  
Søstersolidaritet på tværs af etnicitet  
Vi er i 20’erne. Vi drømmer, vi elsker, vi hader, vi kæmper,  
vi jubler – og vi lever. Når vi mødes vælter vi ord ud over  
hinanden, og aftenerne mangler timer til at endevende vores 
liv og tanker. Vi er vidt forskellige og langt fra enige, men  
vores hjerter er fulde af søstersolidaritet, og vi bakker hinan-
den op. Vi deler liv, oplevelser og hemmeligheder og har gjort 
det siden første skoledag. Join us en aften i sengen, hvor vi 
snakker sex, identitet, karriere og familie og alt det ind- 
imellem – om hvad kommer vi fra, og hvor skal vi hen.   
#ByliV #Queen #eMpowerMent #Sex #Veninder #elSkdigSelV 
#drøMMe #perfektSoMduer #dAniSHgirl #feMiniSMe.  

MedVirkende: Marie-Lydie Nokouda, Amira Jasmina Jensen 
og Ellaha Lack.  
Af: Camara Lundestad Joof og Sandra Yi Sencindiver. 
VArigHed: Ca. 65 min. | After talk i caféen.  



onSdAg 24/3 2021  20:00

nASty  

Susanna leinonen company (fi) 
Dansekommentar til #MeToo 
I den moderne danseforestilling Nasty fremstiller fem  
kvindelige dansere kvindens forskellige roller og de uret- 
færdigheder de møder. I en skarp kommentar til #MeToo 
udfordrer danserne, hvem der sætter grænser - og hvor  
grænserne går - i forhold til ejerskabet af den kvindelige 
krop. Det rå, men også følsomme værk, ledsages af Arvo 
Pärt og Max Richters delikate og ekspressive musik. 
 
Nasty er den højt anerkendte finske koreograf Susanna  
Leinonens 18. værk. Foreløbig har den yderst roste  
forestilling fra 2018, turneret i ni lande på tre kontinenter. 
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen.  
SpiSning (fra kl. 18:00):   
Økologisk - røget laks med syltet fennikel, blomkål, salat, 
estragonmayonaise samt godt brød.

torSdAg 15/4 2021  20:00

oceAn of our Motion 

deleóncompany 
Et kig i det brølende menneskehav af tavs  
bevægelse - et poetisk danseværk 
Lad dig rive med strømmen af kroppe, der udspringer fra en  
fælles kilde. Lev dig ind i det brølende menneskehav og bliv ét 
med de bølgende bevægelser - frem, frem, frem. Mærk din krop  
opsluges af massen for dernæst at trække sig tilbage til sig selv.  
En moderne danseforestilling, der på sanselig og fysisk vis udfor-
sker individets fortabelse i en menneskemængde, koreograferet 
af Danmarks nye stjernekoreograf Jens Schyth Brøndum i sam- 
arbejde med danserne. DeLeónCompany har skabt et univers, 
hvor publikum bliver aktiveret reflektorisk i et tidsaspekt, der 
varer længere tid end selve forestillingen. Ocean Of Our Motion 
blev nomineret til en Reumert for Årets Danseforestilling 2019. 
Med danserne Stina Strange Thue, Nikoline Due, Frederik Levin 
og Jens Schyth Brøndum. 
VArigHed: Ca. 45 min. | After talk i caféen. 
SpiSning (fra kl. 18:00): Økologisk - skiver af roastbeef med porre-
terrine, serveret på bulgursalat og creme af friske krydderurter.

MAndAg 15/3 2021  20:00

w/Hole   

rapid eye 
En overraskende fortabelse i et velkendt  
fænomen: Huller 
Huller er skræmmende, og huller er spændende. Huller er  
muligheder, og nogle huller er helt umulige at at begribe. Der er  
så mange huller, at vi aldrig når helt til bunds. W/hole følger de 
to jonglører Samuel Gustavsson og Petter Wadsten og deres fælles 
fascination af alle hullerne omkring dem. Intet hul er for småt  
eller stort til at rumme deres forundring – hullerne de finder,  
hullerne de fylder og hullerne de selv skaber undervejs.  
 
På lavpraktisk gør-det-selv manèr får det underfundige makkerpar  
skovle, spande, reb, sand og brædder til at udgøre en hel og 
hullet jongleringsforestilling. Om alt det, der kun er, fordi  
noget andet ikke er.  
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen.  
SpiSning (fra kl. 18:00): 
Økologisk - spicy lammeragout med couscous.



onSdAg 21/4 2021  20:00

Bolero - extended 

granhøj dans (dk) / Seiko dance company (lt) 
Ravels klassiker for ni dansere og otte cellister 
Den danske koreografiske obstruction-mester Palle Granhøj  
har, i 2019, skabt et unikt 1-times værk for det litauske Seiko 
Dance Company. Med ni dansere og otte cellister har han med 
udgangspunkt i Maurice Ravels repeterende og hypnotiserende 
Boléro skabt et vidunder af en moderne danseforestilling i en  
unik obstruktiv scenografi. Boléro blev skrevet i 1928 som  
balletmusik. Værket er én af Ravel’s sidste, og den mest berømte.  
Melodiens intensitet stiger over de 17 minutter og besidder en 
trancelignende kvalitet. Palle Granhøj har overført musikkens 
intensiverende signatur til en forestilling i tre dele uden pause. 
VArigHed: Ca. 60 min. | After talk i caféen. 
SpiSning (fra kl. 18:00):  
Økologisk - varmrøget laks på kartoffel/aspargessalat  
med limecreme.  

fredAg 23/4 2021  20:00

déjà   

the krumble (no) 
5 performere om vores ubetydelighed,  
set i et større tidsperspektiv 
DÉJÀ udspiller sig på et sted, ca. 20 m², men i en gigantisk  
tidsramme, der rækker dybt ind i fortiden (80.006.032 f.v.t.)  
og strækker sig langt ud i fremtiden (over 7 milliarder år e.v.t.). 
Karakterer fra forskellige tidsperioder eksisterer sammen og  
interagerer i dette rum, og det skaber en akkumulation af  
familieselskaber, parskænderier, geigertællere, ildebrande,  
oversvømmelser, ankomster og afskeder. Ved at sammensætte 
billeder fra forskellige tidsepoker veksler forestillingen mellem 
et poetisk og et humoristisk udtryk. The Krumple skaber denne 
levende tidskapsel gennem ekspressiv bevægelse, magiske  
illusioner, dukketeater og et slående billedsprog. 
Inspiration: HERE af Richard McGuire. 
 
VArigHed: Ca. 75 min. | After talk i caféen.

fredAg 16/4 2021  20:00

wAlk-MAn  don gnu  
Halsbrækkende og humoristiske hverdags-stunts 
i og omkring en fodgængerovergang 
På en helt almindelig dag bevæger fire mænd sig gennem byen 
til fods. Med det længste ben forrest følger de hastigt strømmen 
uden at stille spørgsmål til lyskurvens dikterende stopdans,  
vejskiltenes uforbeholdne herskervælde eller andre uskrevne  
regler for god opførsel. Indtil én af dem pludselig bestemmer  
sig for at gøre oprør. Der bliver masser af rå fysik og DON GNU 
attitude, når jorden under de performerne bogstavelig talt for- 
svinder sammen med de fælles regler og normer, vi alle tager 
for givet. Du vil aldrig krydse gaden på samme måde igen!  
DON GNU kaster nyt lys på hverdagens kedsommelige rutiner 
og på vores måde at være sammen på som mennesker.  

Med Petras Lisauskas, Jeppe Kaas Vad, Jesper Møller  
Hermansen og Kasper Buus samt musikeren Alice Carreri.  
VArigHed: Ca. 65 min. | After talk i caféen. 
SpiSning (fra kl. 18:00): Økologisk - let anretning med  
laksesteak på asparges med kartoffeltimbale og basilikumsauce.



forestilling dato/tid    

HURRA! (1) SØ  27/9 2020  15:00 275,-  220,-  125,- 125,- 

Den GeRRiGe Ti  27/10 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

eT DUkkeHjem FR  6/11 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

emmA UDe AF TAkT  FR  11/12 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

Robin HooD   To  28/1 2021  18:00 275,-  220,- 220,- 125,-     

ekS-mænD   To 11/2 2021  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-     

blinkenDe lyGTeR To  25/2 2021  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-       

De TRe mUSkeTeReR    Ti  16/3 2021  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-       

SommeR i  TyRol Ti  23/3 2021  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-       

noTHinG ’boUT me (1) SØ  11/4 2021  15:00 275,-  220,-  125,- 125,-          

opeRA SkAl GØRe onDT! Ti  20/4 2021  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-                             

 
medlemskab koster 125 kr. og skal tegnes for at opnå abonnementspris.  
Der skal vælges mindst 3 af  TEMA - teater i Baltoppens forestillinger. 

 *FoRnAvn   *eFTeRnAvn  

 * ADReSSe   *poSTnR. 

 *by    *TeleFonnR.

 * e-mAil   bemæRkninGeR 

 * SKAL UDFYLDES
 

- teater i Baltoppen 

(1) inkl. kAFFe oG kAGe 
 
AbonnemenT kAn oGSÅ opReTTeS online (Se SiDe 2). HeR beTAleS ikke ekSTRA GebyR. 

 
ved “bemærkninger“ kan der noteres kørestolsplads samt evt. en ledsager.  
ledsageren placeres på rækken bag kørestolen.

Aflevér bestillingssiden til Baltoppen LIVE, Baltorpvej 20.  
Faktura tilsendes efter oprettelse fra Billetten a/s.  
Når indbetalingen er registreret tilsendes billetterne. 

Fra den 15.5.2020 kan abonnementstegning samt løssalg købes 
online på www.baltoppenlive.dk og www.billetten.dk.  
 
Du vil få tilsendt nyhedsmails fra TEMA. Du kan altid framelde 
dig disse e-mails. Din e-mail vil ikke blive givet videre til  
tredjepart.

ANTALANTAL ANTAL ANTAL PRISGULVPRIS bALKoN PRIS

sPisninglØssalg aBonneMent aBonneMent Ung U. 25 år

SÆT KRYDS HVIS bILLETTERNE ØNSKES UDSKREVET oG  
TILSENDT MED PoSTEN.  PRIS 35-70,- (AFHænGiG AF væGT)

DER TILLÆGGES ET FAKTURA GEbYR På: 45,-

SÆT KRYDS HVIS bILLETTERNE ØNSKES TILSENDT  
På E-MAIL TIL PRINT-SELV PRIS 0,-

"

Indmeldelse og bestilling til sæson 2020/2021

kØbTe billeTTeR ReFUnDeReS ikke! men kAn evT. ombyTTeS Til billeTTeR Til en AnDen FoReSTillinG + GebyR 25,- pR. billeT

bLoKboGSTAVER



kØbTe billeTTeR ReFUnDeReS ikke! men kAn evT. ombyTTeS Til billeTTeR Til en AnDen FoReSTillinG pRiS 25,-/ pR. billeT

"

Bestilling til sæson 2020/2021

ANTALANTAL ANTAL PRISPRISPRIS PRIS
sPisninglØssalg Ung U. 25 åraBonneMent

BAltoppen liVe kæler for gæSterne: 
l Deltag i forestillingsrelaterede workshops. Se mere på www.baltoppenlive.dk under fanen ’Arrangementer’.
l Nyd en let økologisk ret, tilberedt af friske råvarer, inden udvalgte forestillinger.
l Mød kunstnerne efter showet til de interessante after talks i vores hyggelige café.
 
Tjek www.baltoppenlive.dk

Logo - bruges til store annoncer, flyers mm

forestilling dato/tid    

GlobAl SoUlS - neXT Zone  To 17/9 2020  20:00 195,- 155,-   125,- 130,- 

mooT mooT   lØ 19/9 2020  20:00 195,- 155,-   125,-  

mØDRe - loUiSe ScHoUw TeATeR  To 1/10 2020  11:00 195,- 155,-   125,-    

noboDy - moTionHoUSe (Uk)  To 29/10 2020  20:00 245,- 205,-   165,- 130,- 

noboDy - moTionHoUSe (Uk)  FR 30/10 2020  20:00 245,- 205,-   165,- 130,- 

noboDy - moTionHoUSe (Uk)  lØ 31/10 2020  20:00 245,- 205,-   165,- 130,- 

SpejlmAnDen - mUnGo pARk Ti 10/11 2020  20:00 195,- 155,-   125,-  

oUT oF cHAoS - moTionHoUSe (Uk)  FR 13/11 2020  20:00 245,- 205,-   165,- 125,- 

oUT oF cHAoS - moTionHoUSe (Uk) lØ 14/11 2020  20:00 245,- 205,-   165,- 125,- 

oUT oF cHAoS - moTionHoUSe (Uk) SØ 15/11 2020  15:00 245,- 205,-   165,- 125,- 

QUeenS - DAnSkDAnSk FR 15/1 2021  20:00 195,- 155,-   125,-  

only boneS - kAllo collecTive (Fi) SØ 31/1 2021  15:00 195,- 155,-   125,- 125,- 

AboUT miSS jUlie - DDT on 24/2 2021  20:00 195,- 155,-   125,- 130,- 

w/Hole - RApiD eye mA 15/3 2021  20:00 195,- 155,-   125,- 130,- 

nASTy - SUSAnnA leinonen (Fi) on 24/3 2021  20:00 245,- 205,-   165,- 130,- 

oceAn oF oUR moTion To 15/4 2021  20:00 195,- 155,-   125,- 130,- 

wAlk-mAn - Don GnU  FR 16/4 2021  20:00 195,- 155,-   125,- 130,- 

boleRo eXT. - GRAnHØj DAnS (Dk/lT)  on 21/4 2021  20:00 245,- 205,-   165,- 130,- 

Déjà - THe kRUmble (no) FR 23/4 2021  20:00 195,- 155,-   125,- 

 

  

                   

Aflevér bestillingssiden til Baltoppen LIVE, Baltorpvej 20.  
Faktura tilsendes efter oprettelse fra Billetten a/s.  
Når indbetalingen er registreret tilsendes billetterne. 

Fra den 15.5.2020 kan abonnementstegning samt løssalg købes 
online på www.baltoppenlive.dk og www.billetten.dk.  
 
Du vil få tilsendt nyhedsmails fra TEMA. Du kan altid framelde 
dig disse e-mails. Din e-mail vil ikke blive givet videre til  
tredjepart.


