
Pottemageregnens Amatørteaterforening 
opfører 

TEATERTRUPPEN 
eller Lord Barkingtons ”mænd” 

Komedie af Amalie Hassing og Cathrine Fromberg 

Toustrup Forsamlingshus 

Fredag den 16. november kl. 19.30 

Lørdag den 17. november kl. 15.00 

Søndag den 18. november kl. 15.00 

 
Entre: Voksen 100 kr. - Pensionist 75 kr. - Barn u/18 år 50 kr. 

Billetter kan købes på: 

www.sorring.dk/paf  -  i Dagli’Brugsen Sorring fra d. 1.11.  

eller bestilles på telefon: 86 95 74 37 (Kirsten Nørby) 
 

Billetter kan også købes ved indgangen så længe der er ledige pladser. 
 

Så - kom og se mange gode, lokale folk på ”De Skrå Brædder”. Oplev et 

teaterstykke skrevet af to danske kvinder i vores tid, som genopliver ånden 

fra Shakespeares teater omkring 1600-tallet i det Elizabethanske England. 

DU som publikum spiller en vigtig rolle her. Det var i Shakespeares tid ikke 

usædvanligt, at der kom tilråb fra tilskuerne undervejs – affødt af 

begejstring eller skuffelse. Sådan noget skal opleves! 
 

Vi arbejder intenst på at blive klar til at give jer – kære publikum! – stort 

skuespil af et spændende persongalleri i en komedie fuld af forvekslinger, 

forklædninger og drama – for børn i alle aldre!!! 
 

Hjertelig velkommen! 

 

Af medvirkende på scenen kan nævnes i tilfældig rækkefølge: Iben Nowak, 

Kristian Gregersen, Mogens Jensen, Randi Greve, Rikke Dahlberg, Jeppe 

Lambert, Gitte Rasmussen, Carl Røhling, Anette Dippel, Iben Stagaard, Kim 

Hasager, Søren Hjortborg – med flere samt en række dygtige og kreative 

hjælpere bag og omkring scenen, som alle nævnes i programmet. 
 

Lord Barkingtons ”mænd” 
Denne undertitel antyder, at mændene er kvinder i forklædning som 

mænd. Og ja, det er faktisk tilfældet. På Shakespeares tid var der forbud 

mod at kvinder måtte spille teater. Teater var udelukkende forbeholdt 

mænd, og desuden var der ikke megen status i at spille teater – og heller 

ingen penge. Derfor var det afgørende for en teatertrup, at den havde en 

rig velgører, som kunne betale for mad og de nødvendige rekvisitter til 

teateropførelserne. Under disse forhold begynder 4 modige kvinder at spille 

teater udklædt som mænd – på torve og i beværtninger. De er dygtige og 

vinder anerkendelse, men lever et farligt liv i konstant angst for at blive 

afsløret. Hvordan det går dem, da Lord Barkington opdager dem og tager 

dem i sit brød – det og en hel masse morsomme tildragelser handler 

TEATERTRUPPEN om.  
 

DU er det medlevende publikum! 
Når du ankommer til forestillingen, kan du få 

udleveret en seddel med oplysning om hvad vi 

gerne vil have dig til at gøre under opførelsen. 

Nogle vil blive bedt om at klappe, når der sker 

vilde eller sjove ting på scenen. Andre bliver 

bedt om at komme med tilråb af forskellig art, 

og enkelte bedes gøre bestemte ting, som kan 

understøtte spillet på scenen. Alt sammen for 

at give dig og os alle en stor oplevelse! 
 

Vi ses i Toustrup! 

Forestillingen varer små 2 timer. I pausen indbydes publikum til at slå sig ned i 

skænkestuen og nyde kaffe/the og kage eller øl, vand eller vin. 
 

Søndag tilbyder vi efter forestillingen en 2-retters menu til kr. 75 pr. person: 

Forloren hare med sovs og kartofler samt æblekage med flødeskum. 

Bestilles senest torsdag den 15. november på tlf. 86 95 74 37. 


