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TEMA – TEATER I BALTOPPEN

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:

l Du kan møde personligt op til Teaterbilletdagen på Baltoppen LIVE søndag d. 28. april 
    kl. 13:00 - 15:00, hvor du kan nyde kaffe, kage og musikalsk underholdning 
    og hinandens selskab, eller aflevere/sende bestillingssedlen til Baltoppen LIVE.

l Du kan, fra mandag d. 1. juli, gå på www.billetten.dk og oprette dig som kunde, tegne  
    et abonnement til 125,- og derefter vælge de forestillinger, du ønsker i din abonnements- 
    buket og selv printe dine rabatbilletter ud.  
    Ønsker du hjælp, kontakt venligst Billetten A/S på tlf. 7020 2096 (hverdage kl. 10-16) 
 

Husk at bestille spisning når du bestiller dine teaterbilletter!

Birgitte Sørensen
TEMA – teater i Baltoppen
Tlf. 4036 7535

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.

Alle inform
ationer og priser er m

ed forbehold for æ
ndringer og trykfejl. R

edaktion: Ib Jensen og Ingrid M
aria Petsch. Layout: Jan R

asm
ussen. G

rafisk design: Im
periet.dk

BALTOPPEN LIVE 

BALTORPVEJ 20

2750 BALLERUP

TLF. 4477 3060,  

MANDAG-TORSDAG KL. 10-15

BALTOPPEN@BALTOPPEN.DK

WWW.BALTOPPENLIVE.DK



SØNDAG 28/4 2019  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; bestillingssiden fra  
teaterkataloget kan afleveres. 
 
Der vil være lidt underholdning på scenen og gratis 
kaffe og kage. 
 
Fri entré,- 

SØNDAG 6/10 2019  14:00

SIGURDS  
DANMARKSHISTORIE
 Musikdramatik for hele familien
Teaterkoncert af Sigurd Barrett
 
Forestillingen tager udgangspunkt i de 42 anmelderroste 
sange, som Sigurd Barrett har skrevet til sin Danmarks- 
historie. Sange som allerede er ørehængere, og som  
publikum kan synge med på.

Gennem fortælling, dialog, sang og dans føres vi gennem 
Danmarkshistorien - også de mørkere sider, hvor vi  
forundres over slaveri, undertrykkelse, nederlag og 
forbitrelse over tabte drømme. 

Således føres vi frem til vor egen tid og det uundgåelige 
spørgsmål: Hvordan skal vi forme vores fælles fremtid? 

MEDVIRKENDE: Sigurd Barrett, Adam Ild Rohweder, Ellinor 
Barrett/Dagmar Barrett, Eskild Dohn, Martin Klausen,  
Mikkel Riber + dansere.

INSTRUKTION: Louise Schouw. 

VARIGHED: 1 time 45 min. 

ALDERSGRÆNSE: Fra 5 år. 

SPISNING (efter forestillingen): 
Børnevenlig familieanretning.

- teater i Baltoppen 
præsenterer: 



TORSDAG 24/10 2019  19:30

DØDSDANSEN
Dramatikkens ultimative ægteskabsdrama 
Strindberg klassiker fra Teater 2 / Nørregade Teatret
 
Edgar og Alice står overfor at fejre deres sølvbryllup. 
Ægteskabet er stormomsust; jo mere de kan håne og  
genere hinanden jo bedre. Dialogen imellem dem er 
båret af seksuel tiltrækning og frastødning, had og 
selvhad, ofte vittigt og med morbid humor.

Da Alices fætter ankommer, kan Alice ikke lade være 
med at indlede en livsfarlig flirt og ægteskabsdramaet 
udvikler sig til et trekantsdrama.

MEDVIRKENDE: Waage Sandø, Pia Jondal, Ole Lemmeke. 

INSTRUKTION: Vibeke Wrede. 

SPISNING (før forestillingen): 
Farseret svinemørbrad i bacon med stuvede efterårssvampe, 
gratinerede rodfrugter og artiskoksalat..

MANDAG 4/11 2019 19:30

JORDEN RUNDT PÅ 
80 DAGE
 Musicalsk operetteagtig komedie
Frit efter Jules Verne af Flemming Jensen
 En hæsblæsende forestilling, særdeles frit efter Jules  
Vernes samt Klein & Jensens ’Jorden rundt i 80 dage’.

Forestillingen er også en hilsen til Jesper Klein. Klein og 
Jensen spillede forestillingen sammen omkring 200 gange.

I denne nyskrevne udgave bredes det hele lidt ud i større 
format, så nu er der 4 skuespillere i de 52 roller – både i 
Paris, Gibraltar, Hong Kong, Port Said, Calcutta, Cairo og 
Travemünde.

Skønt det er en gammel historie, er den ualmindelig aktuel 
og lydhør over for tidens trends.

’Forestillingen er ikke uden holdninger – men vi garanterer, 
at den kan ses, uden at man opdager det!’

Forestillingen er skrevet af Flemming Jensen med musik af 
Lars Fjeldmose. 

MEDVIRKENDE: Jacob Morild, Thomas Mørk,  
Kim Hammelsvang, Lisbeth Kjærulff. 

INSTRUKTION: Flemming Jensen. 

SPISNING (før forestillingen): 
Farseret kyllingebryst serveret med kartoffeltærte,  
champignonsauce og grøntsager.



FREDAG 22/11 2019  19:30  

SÅ LÆNGE MIT 
HJERTE SLÅR
 Giro 413-musical
Musikforestilling fra Folketeatret
 
Så længe mit hjerte slår, er en storladen og humoristisk 
kærlighedshistorie om en moden sygeplejeske, som bor 
med sin alenemor og først kan flytte hjemmefra, når mod-
eren dør. Sygeplejersken forelsker sig i en gift overlæge, 
som lover hende guld og grønne skove...

Musicalen er fyldt med varme, kærlighed, alvor og inder-
lighed i både sange, evergreens fra Giro 413 - Rør ved mig, 
Rigtige venner, To lys på et bord, Glemmer du, Gem et  
lille smil til det bli´r gråvejr, … - samt i fortællingen. 

Forestillingen blev Reumert nomineret i 2018  
som bedste musikforestilling. 

MEDVIRKENDE: Marie Mondrup, Tom Jensen, Andreas Jes-
sen, Jesper Riefensthal, Rasmus Fruergaard, Tanya Lund 
Andersen, Morten Christensen, Troels II Munk, Sonja  
Oppenhagen. 

INSTRUKTION: Kamilla Wargo Brekling. 

SPISNING (før forestillingen): 
Helsteg oksefilet med gratinerede rodfrugter, grøntsager 
& svampesauce.

SØNDAG 10/11 2019  15:00 

RYG
- en sørgmunter komedie
Cabaret fra Jørgen Rygs repertoire af Café Liva
 
Bodil Jørgensen har kastet sig over Jørgen Rygs 
repertoire og tegner et sørgmuntert portræt af det 
moderne menneske og dets genvordigheder, i en tid 
hvor alting skal gå så ufatteligt stærkt.

Forestillingen er spækket med et væld af monologer 
og sange: Enlig Far, Pyt, Hvad skal vi med kvinder 
(et spændende greb når man, som Bodil Jørgensen, 
er kvinde!)

Akkompagnement og de nye musikalske arrangementer 
står pianist Bjarne Sahl for. 

MEDVIRKENDE: Bodil Jørgensen, Bjarne Sahl. 
INSTRUKTION: Jacob Morild. 
VARIGHED: 1 time og 20 minutter uden pause.  

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

CAFÉ-
FORESTILLING



TIRSDAG 21/1 2020  19:30 

SCENER FRA ET  
ÆGTESKAB
 Tragikomedie af Ingmar Bergman
Forestilling fra Det Kgl. Teater
 
’Det tog to en halv måned at skrive disse scener. 
Det tog et voksenliv at erfare dem’ – Ingmar Bergman. 

Set udefra lever ægteparret lykkeligt sammen med deres 
to børn, men under overfladen ulmer frustrationerne i 
higen efter kærlighed. 

Bergmans portræt af et ægteskab i forfald, som havde  
urpremiere i 1973, er en knivskarp fremstilling af magt-
forholdet mellem kønnene. Meget har ændret sig på  
45 år, og i denne udgave er rollerne byttet om. 
Nu er det kvinden, der forlader mand og børn 
for en yngre model.

Se eller gense denne publikums- og anmelderroste 
forestilling. 
 
MEDVIRKENDE: Stine Stengade, Morten Kirkskov. 
INSTRUKTION: Thomas Bendixen. 
VARIGHED: 2 time og 15 minutter inkl. pause. 

SPISNING (før forestillingen): 
Sprængt oksebryst med peberrodssauce og spidskål.

ONSDAG 4/12 2019  19:30  

STÅ FAST
Tag nej-hatten på – og gør det du synes er vigtigt!
Svend Brinkmanns tekster fra Det Kgl. Teater
 
Med bogsuccesen Stå Fast går forfatteren Svend Brink-
mann med humor imod tidens krav om, at man skal være 
i konstant forandring. Stå Fast ser tidsånden i øjnene.  
Hvordan kan vi vende selvindsigt til udsigt til andre. 

Bare sig nej, giv fingeren til det evige mantra om  
omstillingsparathed; gør i stedet det, som du  
synes er vigtigt. 

Instruktøren og skuespillerensemblets stærke  
kræfter inviterer med Stå Fast til en forestilling 
om at stå, tag nej-hatten på og gå en tur i skoven 
eller i teatret! 
MEDVIRKENDE: Karen-Lise Mynster, Stine Schrøder Jensen, 
Mads Rømer Brolin-Tani. 

INSTRUKTION: Kamilla Wargo Brekling. 
VARIGHED: 1 time og 35 minutter uden pause. 

SPISNING (før forestillingen): 
Vildtragout serveret med bagt kartoffelmos og bagt æble 
med tyttebær.



SØNDAG 9/2 2020  15:00 

NOSTALGI ER IKKE 
HVAD DET HAR VÆRET
Eddie Skollers jubilæumsforstilling 

Cabaret fra Café Liva
 
Eddie Skoller fejrer sit 50 års jubilæum som scene- 
kunstner ved at gå tilbage til rødderne, både i opsætningen: 
Én mand, én barstol, to guitarer, men også i temaerne,  
hvor Eddie Skoller giver et indblik i sin familiemæssige 
baggrund, sin opvækst og sin karriere og drømmene bag.

Det hele krydres med både store hits med op til 50 år 
på bagen, samt også med nye sange. 

MEDVIRKENDE: Eddie Skoller. 
INSTRUKTION: Lars Knutzon. 
VARIGHED: 1 time og 20 minutter uden pause. 

SPISNING (efter forestillingen): 
Tapas anretning med dagens 5 lækre småretter.

MANDAG 9/3 2020  19:30  

MODNE DAMER I 
MORGENKÅBE
Musikalsk komedie af Ann Mariager
Forestilling fra Landsteatret
 
En forrygende SPA komedie med opsang, eftertanke 
og nedsunken forfod.  
 
Tre gode veninder mødes på spaen, hvor atmosfæren 
emmer af indre fred, balance og selvforkælelse for at 
fejre en 60 års fødselsdag. Dér vender kvinderne de 
spørgsmål, der melder sig, når man har overstået den 
værste ungdom, er blevet lidt klogere og har fået et 
par skrammer i lakken.

Alt dette i en festlig og eftertænksom musikalsk  
komedie. 
 
MEDVIRKENDE: Pernille Schrøder, Sofie Stougaard,  
Ann Hjort. 

INSTRUKTION: Pia Rosenbaum. 

SPISNING (før forestillingen): 
Perlehønebryst med gorgonzolasauce og kartoffel/kryd-
derurtfyldt peberfrugt.

CAFÉ-
FORESTILLING



FREDAG 3/4 2020  19:30  

ELVERHØJ  
- men tonen er lav

Musikforestilling fra Figaros
 
Den lille adelsfrøken forbyttes med bondepigen,  
og i den fattige hytte opdrages nu den adelsfødte. 
Hun vokser op til en smuk kvinde, og rygterne sætter 
hende i forbindelse med elverfolket. Ved Elverhøjen  
møder hun den ædle ridder, der kommer til at elske 
hende. Men han er, mod sin vilje, trolovet.

’Elverhøj – men tonen er lav’ er en opdateret udgave 
af Heibergs Elverhøj. Det dramatiske forløb i det gamle 
nationale syngespil følges stort set, de gamle sange er 
bevarede, men tilsættes mere musik og komik. 

MEDVIRKENDE: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm,  
Rasmus Krogsgaard, Allan Dahl Hansen. 
VARIGHED: 2timer inkl. pause. 

SPISNING (før forestillingen): 
Rødvinsmarineret svinekam på spidskål og svampe 
med bagt kartoffelmos.

FREDAG 27/3 2020  19:30 

2 PÅ TUR
 Komedie om at gribe dagen af Samuel Benchetrit
Forestilling fra Folketeatret
 
To ældre herrer er indlagt på hospitalet men  
nægter at give op, selvom det egentlig er for sent.

De beslutter sig for at flygte, at gribe dagen, klar 
til nye eventyr. Vi kender endestationen for de to 
mænds tur, men vejen derhen, hvor de tilfældige 
hændelser fører til nye hændelser, som får  
betydning i nuet, er fuld af livsglæde og 
håb for fremtiden. 

MEDVIRKENDE: Peter Schrøder, Kurt Ravn, Paw Henriksen, 
Kristine Yde. 

INSTRUKTION: Geir Sveaass. 

SPISNING (før forestillingen): 
Fransk lammeragout med kartoffeltærte.



FØLG OS PÅ TEMAS HJEMMESIDE  
WWW.TEMA-BALTOPPEN.DK I LØBET AF SÆSONEN 
Her er der mulighed for at kunne kommunikere hyppigere end den ene gang  
om foråret ved TEATERBILLETDAGEN.

Vi bringer oplysninger og omtaler af forestillingerne og så vidt muligt de seneste  
anmeldelser og fotos; og det er her muligt for abonnenterne at komme med  
kommentarer og lignende.

Man kan også købe billetter til de enkelte forestillinger på hjemmesiden,  
samt købe spisebilletter til før eller efter forestillingerne.

Gå ind på www.tema-baltoppen.dk 
Så skulle vi gerne dukke op her.

TEMA – teater i Baltoppen 
 

TEMA AFHOLDER GENERALFORSAMLING: 
ONSDAG 25/9 2019 19:30 
Baghuset, Sct. Jacobsvej 1. 2750 Ballerup 
Abonnenter i 2018/2019 har stemmeret. Alle er velkomne!

TEMA CAFÉFORESTILLING. FOTO: HENRIK STENBERG.



præsenterer: 
FREDAG 23/8 2019  19:00
LØRDAG 24/8 2019  19:00
SØNDAG 25/8 2019  19:00

A JUNGLE STORY 

AF MADS PAGSBERG, TIM RUSHTON &  
JENS SCHYTH BRØNDUM. MED THE BIG BAND 
AND THE VOCALS SAMT DANSERE 
Jazzepos med moderne dans 
Når du bliver lukket ind i den mørke sal i Baltoppen LIVE,  
vil du blive mødt af en lydkulisse fra junglen, samt en dæmpet 
lyssætning, der giver oplevelse af at være til stede i den mørke 
jungle, hvor dyrene hersker. Selve iscenesættelsen er sparsom, og 
ved hjælp af lyssætningen vil orkesteret med instrumenter og 
stativer give en oplevelse af den mørke skov, hvor lyset trænger 
ned igennem tætte trækroner og kaster lysglimt og refleksioner 
rundt i skovbunden, hvor danserne og sangere snart vil udfolde 
sig. Ubemærket vil de medvirkende indtage deres pladser og 
publikum vil nu blive båret igennem en historie om en lille  
ensom dreng i junglen og hans oplevelser med de vilde dyr.  
Musikken er et nykomponeret jazzepos for bigband og vokal-
gruppe frit komponeret over historien ”The Junglebook”  
af Rudyard Kipling. 
VARIGHED: ca. 60 min. uden pause. 
SPISNING (før forestillingen):  
Farseret kyllingebryst serveret med kartoffeltærte, champignon-
sauce og grøntsager.

MANDAG 7/10 2019  20:00

SUPER HUMAN 
NEXT ZONE 
Urban dance 

 
SUPER HUMAN er en humoristisk og tankevækkende  
danseforestilling, som stiller skarpt på nye definitioner  
af mennesket og spørgsmålet om, hvorvidt vi i fremtiden 
skal genopfinde os selv i nye optimerede udgaver. 

SUPER HUMAN henter inspiration fra science fiction 
litteratur & -film, superhelte / heltinder og virkelighedens  
videnskabelige forsøg med splejsning af hård teknologi  
og blød biologi.

Det koreografiske udtryk i NEXT ZONE og koreografen 
Lene Boels forestillinger ligger i spændingsfeltet mellem 
breakdans, popping, ny dans, akrobatik og nycirkus. 
Koreografierne tager udgangspunkt i mentale tilstande 
og billeder, men er ekstremt fysisk ekvilibristiske. 
 
MEDVIRKENDE: 6 internationalt castede dansere i verdensklasse. 
KOREOGRAF: Lene Boel. 
KOMPONIST: Rex Casswell. 
LYSDESIGNER: Jesper Kongshaug.  
VARIGHED: ca. 60 min. uden pause. 
SANDWICHES KAN KØBES I CAFÉEN.



TORSDAG 26/9 2019  20:00
FREDAG 27/9 2019  20:00
LØRDAG 28/9 2019  20:00

MY LAND   RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST (HU)  
Vinderen af Edinbourg Fringe Festival 2018 
 
Syv af Ukraines bedste akrobatiske danseartister udforsker med uhyggelig præcision og udsøgt skønhed myter,  
traditioner, frihed og kærlighed i en sublim scenografi. Ordløst, i lys og skygge rejser artisterne sig fra en jorddækket 
platform, skildrer menneskehedens rødder og presser kroppens grænser til det yderste. Graciøst, episk og fascinerende 
suppleret af et overdådigt musikalsk lydspor, der i den grad forstærker oplevelsen.

My Land er dels nycirkus, dels moderne dans og viser dybe følelser af den østeuropæiske sjæl.  
 
My Land er skabt af Bence Vági, der leder det ungarske nycirkus kompagni Recirquel. Det banebrydende og storslåede 
værk havde premiere på verdens største scenekunstfestival Edinbourg Fringe i august 2018. Baseret på anmeldelsernes 
bedømmelser og publikums endeløse begejstring blev My Land udråbt som ”vinderen” af festivalen.  
Og det siger ikke så lidt!

“En sitrende atmosfære ... en overflod af styrke, mod og præcision.” The Scotsman 
“Et cast af ekstraordinær høj teknisk kaliber .... smuk og opfindsom scenografi.” Fest Magazine 
“My Land er som et stammeritual… visuelt fantastisk ... musikken overdådig … akrobatikken bjergtagende  
... ophæver tyngdekraften...” The Herald 

VARIGHED: ca. 60 min. uden pause.  

SPISNING (før forestillingen):  
Økologisk kylling a la Kiev med ris og grøntsager.



LØRDAG 2/11 2019  20:00

A SPACE IN THE DARK   

BLACK BOX DANCE COMPANY 
En hyldest til livet, inspireret af og skabt med musik,  
tekst og sang af den legendariske David Bowie.   
Den internationalt anerkendte koreograf Ben Wright skaber et  
vedkommende værk om at leve livet fuldt ud, og om det at gå  
livets ultimative realitet i møde - (u)-dødeligheden. 

Syv dansere mødes til gravøl. Festen er slut. Her vil de tage publikum med på  
en poetisk rejse fra fuldkommenhed til muld. I symbiosen af musik og dans vil 
skønhed og absurditet opstå ud af velkendte følelser melankoli, sorg, glæde og  
humor. ”A space in the dark” udfolder sig til både velkendte og mindre kendte 
sange af David Bowie, samt musik af Henrik Munch kendt fra det danske band 
Sorten Muld. Til et ekstraordinært lydunivers fejres det at være menneske, det 
uperfekte, det utilstrækkelige og det fantastiske.

VARIGHED: ca. 70 min. uden pause.  
SPISNING (før forestillingen):  
Økologisk hvidløgsmarinerede tigerrejer på sprød salat med fetaost og  
creme af friske krydderurter samt brød.

TORSDAG 30/1 2020  20:00

NATTERGALEN DANSK DANSETEATER 
H. C. Andersen, Oscar Wilde og Den Sorte Skole  
Nattergalen er en dobbeltforestilling skabt af to af Danmarks mest efterspurgte talenter, 
til nykomponerede toner skabt af Den Sorte Skole, samt fabulerende scenedesign og  
kostumer af kunstneren Sergei Sviatchenko. 

Inspirationen er hentet fra H. C. Andersens eventyr og novellen ”Nattergalen og Rosen”  
af Oscar Wilde. Dansk Danseteaters version af ”Nattergalen” bliver en nytolkning, 
der tager afsæt i de overordnede temaer, selvopofrelse og det naturliges sejr 
over det kunstige, som både Andersen og Wilde berører. 

Koreografierne er skabt af prisvinderne Alessandro S. Pereira og Sebastian Kloborg, 
der begge har formået at bygge bro mellem moderne dans og ballet 
- så publikum gribes og røres.  
Gratis introduktion kl. 19:00 
VARIGHED: ca. 80 min. uden pause. 
SPISNING (før forestillingen):   
Laksetærte på salatbund.

TIRSDAG 15/10 2019  20:00

NASSIM  
SOLEIMANPOUR (IR)  

Iransk banebrydende dramatik 
Fra den iranske dramatiker Nassim Soleimanpour kommer her et nyt og 
rørende teatereksperiment. Hver aften står en ny skuespiller (en dansk 
skuespiller - annonceres senere) på scenen sammen med dramatikeren, 
mens manuskriptet venter uberørt i en lukket kasse.

NASSIM er rørende, personlig og samtidig universel. En stærk teatralsk 
demonstration af, hvordan sproget både kan adskille os og føre os sammen.

NASSIM er den prisvindende opfølger til HVID KANIN RØD KANIN 
som er blevet oversat til mere end 25 sprog og opført over 1.000 gange 
verden over. NASSIM vandt den prestigefyldte Fringe First Award i 
Edinburgh 2017. 
Internationalt gæstespil opført på dansk. 
VARIGHED: ca. 60-80 min. uden pause. 
SPISNING (før forestillingen):  
Lammegryde med Sabzi Ghormeh og safranris.



FREDAG 20/3 2020  20:00
LØRDAG 21/3 2020  20:00
SØNDAG 22/3 2020  15:00

OUT OF CHAOS…   

GRAVITY & OTHER MYTHS (AUS) 

Akrobatisk nycirkus 
 

Out Of Chaos... kredser om menneskelivets dualistiske forhold til orden og kaos. I den dugfriske spektakulære udforsk-
ning oplever man imponeret - og med et smil på læben - otte akrobatiske kropsekvilibrister fra det succesramte australske 
verdensturnerende kompagni. Fra subatomare partikler til eksploderende supernovaer via kaoset omkring familie- 
middagen. Det akrobatiske nycirkus går i dybden med de fysiske og dramatiske spændinger, der danner rammen 
om menneskelige relationer og gruppeadfærd. Glæd dig til hidtil usete akrobatiske overraskelser sjælfuldt iscenesat, 
helt nede på jorden, ekstremt intimt og med en stor portion publikumsinteraktion. 
 
Out Of Chaos… havde verdenspremiere på Adelaide Festival i Australien i marts 2019. 
 
Tag hele familien med til et imponerende og bjergtagende show - der rykker på din opfattelse af hvad den menneskelige 
krop er i stand til.

Australierne gæstede Baltoppen LIVE i august 2014 med anmelder- og publikumssuccesen “A Simple Space”,  
og imponerede med kropstekniske umuligheder, samt en stor portion underspillet humor. 

VARIGHED: ca. 80 min. uden pause. 

SPISNING (før forestillingen):  
Let anretning med laksesteak på asparges med kartoffeltimbale og basilikum sauce. 



FREDAG 17/4 2020  20:00

HUMAN IN BALANCE DON GNU 
Fysisk teater for fuld skrue 

Live sang, pandelamper, videoprojektioner og dansere bringer mennesker, som vi kender dem, til live i forestillingen HUMAN 
IN BALANCE. Hovedpersonen er en gigantisk halv tons tung roterende vippescene. Den er et kunstværk i sig selv - og med  
danserne i perfekt balance herpå, opstår magien med vilde stunts og ømme, svævende og sanselige møder.  

Forestillingen sætter fokus på, at vi som mennesker skal genfinde balancen, men uden at give slip på bevægelsen og de skæve og 
overraskende stunts, som er livets salt. Dansernes bevægelser på den roterende og vippende scene iscenesætter og tydeliggør, at 
de ting vi foretager os, påvirker andre.  

En skabelseshistorie, der gentænker mennesket. 
 
VARIGHED: ca. 60 min. uden pause.  

SPISNING (før forestillingen):  
Økologisk baconsvøbt svinemørbrad på bønnesalat.

TIRSDAG 24/3 2020  20:00

MAD OFFICE TRYGVE WAKENSHAV & BARNIE DUNCAN 
Absurd comedy show 

De bedste venner: New zealandske Trygve Wakenshaw (kendt fra Turnenetværkets shows Kraken og Nautilus)  
og Barnie Duncan er glade for at arbejde sammen. Som forretningsmændene Grareth Krubb og Dennis  
Chang mødes de hver dag i læderagenturet Rucks’s Leather Interiors’ trummerum. One-liners fyger rundt 
på det mondæne kontor ligesom klæbrige papirark. Attachemapper forvandles til glammende hunde.  
Slapstick og absurd vanvittige kropslige idiosynkrasier konkurrerer med samme hastighed som out-of-office 
auto-reply emails sendes ud i cyberspace. De evige irriterende klienter forstyrrer dagligdagen,  
hvis de ellers lige gider at ringe op. Der sker uendeligt meget mellem 9-17... og dog? 
VARIGHED: ca. 90 min. + pause.  
SPISNING (før forestillingen):  
Økologisk kalkun i gorgonzolasauce med urtefarseret peberfrugt.



FORESTILLING DATO/TID    

SIGURDS DANMARKSHISTORIE 6/10 2019  14:00 275,-  220,- 220,- 125,- 125,- 

DØDSDANSEN 24/10 2019  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

JORDEN RUNDT PÅ 80 DAGE 4/11 2019  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

RYG (1) 10/11 2019  15:00 275,-  220,- 220,- 125,- 125,-   

SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR 22/11 2019  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-   

STÅ FAST 4/12 2019  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-     

SCENER FRA ET ÆGTESKAB 21/1 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-       

NOSTALGI ER IKKE HVAD DET HAR... (1) 9/2 2020  15:00 275,-  220,- 220,- 125,- 125,-       

MODNE DAMER I MORGENKÅBE 9/3 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-       

2 PÅ TUR 27/3 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-          

ELVERHØJ 3/4 2020  19:30 275,-  220,- 220,- 125,- 150,-                             

 
Medlemskab koster 125 kr. og skal tegnes for at opnå rabatpris. 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 kuponen til Baltoppen LIVE eller tilmeld online på 
www.billetten.dk. Abonnementet er bindende for sæsonen. 
Hvis I er flere der ønsker at sidde sammen – så udfyld kun 
én kupon.                                                                                         
 
 
 

Faktura og billetter tilsendes efter oprettelsen fra Billetten A/S. 
Det er muligt at købe løssalgsbilletter fra 1.7.2019. Du vil få  
tilsendt nyhedsmails fra TEMA, når du opgiver din  
e-mailadresse. Du kan altid framelde dig disse e-mails.  
Din e-mail vil ikke blive givet videre til trediepart.

ANTALANTAL ANTAL ANTAL PRISPRISPRIS PRIS PRIS

SPISNINGGULVLØSSALG BALKON UNGE

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 2019/2020

A B O N N E M E N T A B O N N E M E N T

KØBTE BILLETTER REFUNDERES IKKE! MEN KAN EVT. OMBYTTES TIL BILLETTER TIL EN ANDEN FORESTILLING PRIS 25,-/ PR. BILLET

BLOKBOGSTAVER



FORESTILLING DATO/TID    

A JUNGLE STORY 23/8 2019  19:00 205,- 155,-   135,- 150,- 

A JUNGLE STORY 24/8 2019  19:00 205,- 155,-   135,- 150,- 

A JUNGLE STORY 25/8 2019  19:00 205,- 155,-   135,- 150,- 

MY LAND 26/9 2019  20:00 245,- 195,-   175,- 125,- 

MY LAND 27/9 2019  20:00 245,- 195,-   175,- 125,- 

MY LAND 28/9 2019  20:00 245,- 195,-   175,- 125,- 

SUPER HUMAN 7/10 2019  20:00 175,- 125,-  105,- 

NASSIM 15/10 2019  20:00 175,- 125,-  105,- 95,- 

A SPACE IN THE DARK 2/11 2019  20:00  205,- 155,-   135,- 125,- 

NATTERGALEN 30/1 2020  20:00 205,- 155,-   135,- 125,- 

OUT OF CHAOS…  20/3 2020  20:00  245,- 195,-   175,- 125,- 

OUT OF CHAOS…  21/3 2020  20:00  245,- 195,-   175,- 125,- 

OUT OF CHAOS…  22/3 2020  15:00  245,- 195,-   175,- 125,- 

MAD OFFICE 24/3 2020  20:00  175,- 125,-  105,- 125,-   

HUMAN IN BALANCE 17/4 2020  20:00  175,- 125,-  105,- 125,-   

 

  

                   

KØBTE BILLETTER REFUNDERES IKKE! MEN KAN EVT. OMBYTTES TIL BILLETTER TIL EN ANDEN FORESTILLING PRIS 25,-/ PR. BILLET

"

Bestilling til sæson 2019/2020

ANTALANTAL ANTAL PRISPRISPRIS PRIS
SPISNINGLØSSALG UNGERABAT PRIS 

Aflevér kuponen til Baltoppen LIVE eller tilmeld online på 
www.billetten.dk. Abonnementet er bindende for sæsonen. 
Hvis I er flere der ønsker at sidde sammen – så udfyld kun 
én kupon. Ved bemærkninger kan der noteres 
kørestolsplads etc.

Faktura og billetter tilsendes efter oprettelsen fra Billetten A/S. 
Det er muligt at købe løssalgsbilletter fra 1.7.2019. Du vil få  
tilsendt nyhedsmails fra TEMA, når du opgiver din  
e-mailadresse. Du kan altid framelde dig disse e-mails.  
Din e-mail vil ikke blive givet videre til trediepart.

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 på scenen eller i vores hyggelige café.
 
Tjek www.baltoppenlive.dk eller ring 4477 3060 mandag til torsdag 10-15 og hør nærmere.

AFTER TALK PÅ SCENEN. FOTO: HENRIK STENBERG

A B O N N E M E N T

Logo - bruges til store annoncer, flyers mm


