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Manuskript bearbejdet af

Koreografi
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Stine Skovby

Instruktion
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Martin Kjeldgaard

Scenografi

Produktionsleder

Torben R. Skov

Anne Moe

FIDDLER ON THE ROOF
Based on Sholem Aleichem stories by special permission of Arnold Perl

Book by JOSEPH STEIN • Music by JERRY BOCK • Lyrics by SHELDON HARNICK
Produced on the New York stage by Harold Prince
Original New York stage production directed and choreographed by Jerome Robbins

This amateur production is presented by arrangement with
JOSEF WEINBERGER LTD. on behalf of
MUSIC THEATRE INTERNATIONAL of NEW YORK.

Kære venner og kære publikum!
Velkommen på Skansen og velkommen til endnu et
rigtigt sommereventyr - Vi har glædet os rigtig meget
til, at se jer alle sammen!
Med den 50 år gamle klassiker “Spillemand på en
Tagryg” har vi fundet et stykke, som vi mener lever
op til vores krav om at være god underholdning for
hele familien. Der er som altid plads til gode grin,
skønne sange og flotte dansenumre. I år vil nogle af
jer sikkert også finde anledning til at finde lommetørklædet frem nu og da. Gør jer klar til at blive underholdt af vores dejlige hold af både unge og ældre
skuespillere, som har slidt med prøverne siden første
læseprøve i begyndelsen af januar.
Vi er både glade og stolte over, at vi i år har fundet
vores instruktør i egne rækker, nemlig Torben Skov,
som har været med på scenen i Skansespillet siden
1997. Torben har, sammen med vores koreograf Stine Skovby og Søren Skriver, påtaget sig den kæmpe
opgave, det er, at lede hele vores store ensemble sikkert gennem hele prøveforløbet.
Som altid er god musik af absolut afgørende betydning, når der spilles musical på Skansen. Igen i år har
vi lagt ansvaret for denne opgave i hænderne på vores egen kapelmester, Martin Kjeldgaard. Med Martin i spidsen for vort 10-mands husorkester bliver vi
alle pakket ind i et dejligt tæppe af vellyd, og vi bliver
ført sikkert hele vejen tilbage til Zarens Rusland.
Som traditionen byder det, vil jeg gerne takke alle,

som har været med til at få denne flotte forestilling
til at hænge sammen. En stor tak til Anne Moe, som
i år debuterer som produktions- og forestillingsleder.
Et job, som kræver rigtig meget, og herfra skal blot
lyde – flot arbejde!
På systuen har vores dygtige sypiger, under ledelse af
Stine Jannerup, knoklet for at få alle kostumer klar til
tiden. Tommy og Bo Yder har holdt gang i “sløjdværkstedet” og har præsteret en scene, som med Steen
Carlsens flotte dekoration igen i år er noget helt ud
over det sædvanlige.
Aldrig før har vi haft så godt styr på vores rekvisitter,
hvilket ikke mindst skyldes en stor indsats fra Annica
og hendes hjælpere – flot arbejde!
Tak til alle jer som har givet os en håndsrækning med
både stort og småt – uden jer ville vi aldrig nå i mål!
En særlig tak skal der naturligvis også lyde til vores
mange støtter, som beredvilligt stiller op med både
små og store økonomiske bidrag til vort arbejde.
Særlig tak skal der lyde til Aalborg Kommune, som er
med til at sikre vort daglige virke. Ligeledes skal der
også rettes en tak til Vendsyssel Sparekasses Fond Ulsted, som igen i år har ydet et stort bidrag til vores
arbejde.
Velkommen på Skansen og rigtig god fornøjelse!
Jan Norvin, Formand

Anders Nielsen
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Forbindelsesvejen
Nr. Sundby
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Instruktørteamet

Få del af vores

LOKALE KRONER til
LOKALE FORMÅL
Vi er en aktiv medspiller i foreningslivet og i lokalsamfundet.
Vi støtter op omkring aktiviteter og finansierer mange
spændende projekter.
Måske bliver dit projekt det næste...
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TORBEN R. SKOV

STINE SKOVBY

MARTIN KJELDGAARD

Instruktør

Koreograf

Kapelmester

Blev ramt af skansefeberen tilbage
i 1997, hvor han ved et tilfælde
kom med i forestillingen “Oklahoma”. Han arbejder til daglig som
regnskabschef hos Asetek Danmark A/S i Aalborg, men de kreative
lyster bruges heldigvis hos Skansespillet. Torben er foreningens multimand! Kasserer, skuespiller, instruktør, scenograf og tekniker og
meget andet.

Er uddannet danselærer samt bachelor i dramaturgi og musikkultur.
Stine er med på Skansen på 3. år,
idet hun har været dramaturgisk
konsulent på de to foregående
forestillinger. Hun underviser til
daglig på Den Kreative Skole i Silkeborg og har beskæftiget sig med
musicals – både foran, på og bag
scenen – gennem de sidste femten
år bl.a. hos Musical Silkeborg.

Er uddannet pianist fra Nordjysk
Musikkonservatorium, og arbejder
til dagligt som organist i Vodskov
Kirke. Martin har siddet med dirigentstokken bag klaveret på Skansen siden 2009, og er også foreningens webmaster. Martin spiller
desuden i “Korsbæk-trioen”, som
netop har optrådt i Dyrehavsbakken i forbindelse med åbningen af
“Korsbæk på Bakken”.

SØREN SKRIVER

ANNE MOE

VIVIAN JØRGENSEN

Havde sin skansedebut tilbage i
2009 som prinsen i Askepot og har
siden været en del af Skansefamilien. Derudover har han også spillet
et hav af roller på andre scener og
er næstformand i Musicaliber Aalborg.
Søren er til daglig lærerstuderende og arbejder på Aalborg Teater.
Det er første gang Søren er foran
scenen i Skanse-regi.”

Startede sin skansekarriere som
en dansende anemone tilbage i
2006, og har ikke kunnet holde sig
væk siden. Til daglig er hun studerende og arbejder i hele to Faktabutikker.
Anne styrede bagscenen sidste
sommer med hård hånd som forestillingsleder og har desuden hjulpet til med Skansespillets børnehold.

Er Skansens ‘Grand Old Lady’ og
vores allesammens “tante”.
Vivian har været aktiv i Skansespillet i 27 år siden starten i 1988
med “Annie get your gun” og har
en stor del af tiden været en del af
bestyrelsen.
Vivian er netop gået på pension fra
Forsvaret, så nu er der endnu mere
tid til Skansespillet.
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Ulsted afdeling

82 22 93 70

www.sparv.dk
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Instruktørassistent

Produktionsleder

Sufflør
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Tanker fra instruktøren
Kære publikum!
Velkommen til Anatevka – en fiktiv lille russisk landsby i det nuværende Ukraine. Vi befinder os i året 1905
i revolutionstidens start og vores kære Tevye, byens
mælkemand, har mange prøvelser i vente, hvilket I
ved selvsyn kan konstatere i løbet af de næste par
timer.
Selvom jeg har mange år på bagen i Skanseregi og
er vant til at have en finger med i spillet på mange
fronter, er det første gang, jeg sidder i selve instruktørstolen. Det har været en utroligt spændende
opgave at arbejde med stykket og skuespillerne,
godt hjulpet at mine medsammensvorne i produktionsteamet, Martin, Stine, Søren, Vivian og Anne.
Stykket i år er en skøn blanding af sjov og alvor, og
det har været en udfordring at arbejde med de lidt
“tungere” scener. Men det er en fed fornemmelse,
når følelserne og udtrykket har ramt plet til en prøve,
og Søren og Vivian har siddet med tårer ned af kinderne. Så ved man, at vi er på rette vej.

I skrivende stund er der endnu nogle dage til premieren. Det er lidt underligt ikke selv at skulle op på de
skrå brædder, og jeg kan mærke at sommerfuglene
i maven er meget større, end de plejer. For når først
forestillingen begynder, er mit arbejde forbi, og jeg
må nøjes med at sidde lidt uroligt på stolen på tilskuerrækkerne.
Tak til skuespillerne for jeres tid, disciplin, tålmodighed og gode humør. Det har været sjovt for mig
at arbejde sammen med såvel “gamle” som “nye”
skanse-skuespillere på en, for mig, ny måde.
Tak til hele produktionsholdet, “Sløjddrengene”,
syholdet, rekvisitholdet og bestyrelsen for et rigtig
godt samarbejde om at få forestillingen i mål i den
form, jeg syntes den skulle have.
Arbejdet er slut – forestillingen skal begynde – og tilbage er kun at ønske jer, kære publikum, rigtig god
fornøjelse.
Torben Skov, Instruktør

Stenhuggeren
Enkeltmandsfirma
v/Karl Badsberg-Nielsen

GRAVSTEN
Høj Service
Lav Pris

Udlært stenhugger i 1983 m/medalje

98 84 20 50
Karetmagervej 1
9330 Dronninglund
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www.stenhuggeren-dronninglund.dk
karl@stenhuggeren-dronninglund.dk

Østergade 31
9370 Hals
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Skansen - et kulturelt samlingspunkt
Velkommen til Hals Skanse og Hals Museum. Her
møder nutiden fortiden, her samles både lokale og
turister, her er en oase, hvor der både er plads til
afslapning, leg og aktiviteter.
Sidste år fandt 9.000 besøgende vej til Skansen, for
selv om det er mange år siden, anlægget var i militært brug, så lever historien i bedste velgående, og
Hals Skanse ligger ikke stille hen. Det kan vi bl.a.
takke Skansespillet for. Hvert år er lokale kræfter
med til at skabe liv og gode oplevelser på Skansen
– til glæde for både lokale og turister, og det samarbejde er vi, som museum, meget glade for.
Det er vigtigt, at lokalsamfundet tager ejerskab på
historien, at området bliver brugt og besøgt og
ikke mindst, at vi fortsat har aktiviteter at samles
om. Sortkrudtfestivalen, som i weekenden 25. og
26. juli fylder Skansen med kugler, krudt, kanoner
og masser af aktiviteter, er et andet godt eksempel
på et arrangement, der tiltrækker mange gæster
og brander Hals som en attraktiv destination.
Hvorfor er der en skanse i Hals?
Hals Skanse er Danmarks eneste fuldt bevarede enkeltskanse fra renæssancen og en af Danmarks helt
unikke attraktioner. Den nuværende skanse blev
bygget i 1653 af den danske konge Frederik 3. for at
beskytte indsejlingen til Limfjorden i tilfælde af krig
og for at forhindre fjendtlige fartøjer i at trænge
ind i fjorden. Skansen blev faktisk angrebet flere
gange – både under Kejserkrigen, Svenskekrigene

og til sidst Englandskrigene. På museet kan man se
flere store kanonkugler, som er fundet i Hals.

I dag står det gamle anlæg stadig med volde og
voldgrav, men de fleste af skansens bygninger er
forsvundet, voldene har sat sig i bløde former, og
broer og tunnelgennemgange i voldene er fjernet.
Træer og buske har fundet vej ind og gjort deres til
at gøre skansen uigenkendelig som militært fæstningsanlæg, men til gengæld et yndet rekreativt
område for såvel halsboere som turister.

25.-26. juli kl. 10-17

Entré: (over 7 år) 30 kr.

Tak til de mange frivillige og kreative ildsjæle, der
er med til at skabe liv på skansen og sætte hele
byen på landkortet og rigtig god fornøjelse med
årets skansespil.

NORDJYLLANDS HISTORISKE

MUSEUM

Thea Højvang Rasmussen, museumsinspektør

Hals Museum, en del af Nordjyllands Historiske Museum

Alt indenfor cykler
såvel nye som brugte

Reparationer udføres

MOB. Nr. 21764300
CVR. Nr. 16180203
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på Hals Skanse

Nye tider
Hals Museum og Aalborg Kommune har de seneste
år arbejdet på at føre skansen tilbage til sit oprindelige udseende, som det så ud, da den blev bygget
for over 360 år siden. Tøjhuset, der rummer museet, og Krudtkammeret er istandsat, og voldgraven er renset op. Tøjhuset mangler stadig en indvendig renovering, og i de følgende år indledes en
gennemgribende opdatering af museet med nye
moderne udstillinger, der fortæller om skansen og
dens indflydelse på Hals by og omegn.

Vester Hassing
Cykelservice

V/ JENS LARSEN
DALSGÅRDSVEJ 8
9310 VODSKOV

Sortkrudtfestival
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Medvirkende

OLE STEN

BETINNA BJELDBAK

METTE NØRGAARD

MICHELLE KNUDSEN

KIRSTINE F. LAURITZEN

SOFIE NIELSEN

ULRIK FRANK

KRESTINE JAKOBSEN

LIANE G. ERIKSEN

CAROLINE RAMSKOV

ANNICA V. HANSEN

STIG OVE JENSEN

Tevye

Chava

Konstabel

Fiddler
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Golde

Shprintze

Konstablens datter, m.m.

Shayna

Tzeitel

MARIE NIELSEN

SØREN GRAVESEN

EMMA G. JOHANSEN

FREDERIK S. LANGHAVE

ANDERS F. CHRISTENSEN

BIRGITTE RANDSTED

JONAS Ø. PEDERSEN

KAREN G. HAUERSLEV

CHARLOTTE JENSEN

LAURA V. MADSEN

EMILIE PEDERSEN

NANNA OTTSEN

HENRIK G. T. PEDERSEN

SEBASTIAN KJÆLDGAARD

JANNIE HVILSTED

MORTEN G. T. PEDERSEN

MATHIAS K. JENSEN

SIMONE H. YDER

FREDERIKKE KRISTENSEN

Hodel

Bielke

Ung russisk pige, præst, m.m.

Rabbi

Mendel

Shaindel

Ung russisk pige, m.m.

Rivka

Datter af Anja, m.m.

Fyedka

Datter af Rivka og Rabbi

Motel

Datter af Anja

Yussel

Søn af Rivka og Rabbi

Datter af Shaindel

Vladimir, m.m.

Mirala, Fruma-Sarah

Perchik, m.m.

Anja

Zacha, m.m.

Datter af Yussel og Mirala
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Orkester

STEEN CARLSEN

LARS E. ROHDE

BETINA FISCHER

FRIDA T. SCHULTZ

MARIANNE DUUS

MARTIN T. KNUDSEN

ANN E. CHRISTENSEN

SINE SLOTH

Lazar Wolf

Datter af Mordcha og Raina

Datter af Avram

EVA O. RODH

Datter af Avram
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Mordcha

Yente, mormor-Tzeitel

Raina

CHRISTIAN RØNNEST

MARTIN KJELDGAARD

Yankel, m.m.

Kapelmester, keyboards

OLGA TSUKANOVA CARLSEN

CONNI ROKKJÆR

IDE BYLIN BUNDGAARD

DAVID BOTELLA PASCUAL

KAREN MARIE LYNG

JANNE HØJEN

PETER SØVAD

JONAS THYGESEN

Avram

Violin

Datter af Avram

Fløjte, altfløjte

JOHANNES RODH
Basun

Accordeon

Klarinet

Bas

Cello

Trompet

Percussion
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• DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der
arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og
udvikle teater i Danmark.
• DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfri heden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse
og kulturelle skel.
• DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der ca. 50.000 aktive
amatørteaterfolk i alle aldre landet over.
• DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler,
konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt.
• Yderligere informationer: se www.dats.dk eller kontakt DATS´
sekretariat på dats@dats.dk - tlf. 74 65 11 03.

MERE
TEATER?

Lyst til

Hals Metal A/S

Skovsgårdsvej 18 . DK 9370 Hals
Tlf. 9825 1984 . Fax 9825 1999
Email: hm@halsmetal.dk
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JERNBANEGADE 11
9000 AALBORG
BILLETSALG 96 31 60 20
AALBORGTEATER.DK
facebook.com/aalborgteater
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Der arbejdes på livet løs!
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alt til byggeriet

Hos XL-BYG Tømmergaarden Hals gir’ vi kompetent rådgivning i øjenhøjde til både private gør-det-selv folk og
professionelle håndværkere - til store og små byggeprojekter. Med professionel viden og et bredt varesortiment
bygger vi bro mellem idé og virkelighed. Vel mødt hos os - vi glæder os til at hjælpe dig!

Tag - vinduer - døre - loft- fliser - klinker - trægulv - belægningssten - carporte - træterrasser - VVS
værktøj - maling - elværktøj - beklædning - beslag - befæstelse - træ - byggematerialer - brændsel
grill - hegn - flagstænger - sand, grus og skærver - brændeovne - elartikler - og meget mere!

Frivillig hjælper!

S

kansespillet

Skansespillet er en forening af glade amatører, som
holder til i Den gamle Brugs i Ulsted. Foreningen
startede op i 1987, og året efter kunne man opleve
det første sommerspil på Skansen i Hals. Siden er det
gået derudaf med kendte musicals og folkekomedier, og vores skuespillere er året rundt igang med drama, sang og dans.
Skansespillets medlemmer er ikke kun på scenen. De
bygger kulisser med sans for illusioner og får scenen til
at fungere. De finder og laver rekvisitter. Syr kostumer
og sminker. Laver programmer, plakater og sælger
billetter. Bager kage og brygger kaffe. Laver gode
rammer til øvning og kurser. De bygger tribune og
driver kaffetelt. Og meget, meget mere.
Udover sommerspillet laver vi også en børne- og en
voksenforestilling i efteråret, der opføres i slutningen af november.
Fordi vi er glade amatører, er vi afhængige af alle de
frivillige hænder vi kan få. Vi har brug for folk, som kan
afse tid til at hjælpe meget og folk som blot kan
bidrage et par timer, f.eks. med en vagt i kaffeteltet
eller med hjælp til at flytte scene og kulisser frem og
tilbage.
Har du lyst til at være en del af en teaterproduktion?
Så udfyld et “hjælperskema” i kaffeteltet, så kontakter vi dig, når vi skal i gang med det næste projekt.
Man behøver ikke være medlem af foreningen for at
være frivillig hjælper i Skansespilet, og man behøver
heller ikke stille op som frivillig hjælper, hvis man
melder sig ind i foreningen. Det er op til dig, hvor
meget eller hvor lidt du har lyst til at engagere dig.
Har du ikke tid/overskud til stille op som frivillig, men
vil du gerne støtte op om vores arbejde med teater
m.m.?
Så kan du tegne et medlemskab og støtte os på
den måde. Udfyld et tilmeldingsskema i kaffeteltet, så sender vores kasserer en opkrævning på et
medlemskab til dig.

WWW.LUND-EL.NET
LUND EL
Lund El i Hals er din lokale el-installatør. Vi samarbejder
med både privat- og erhvervskunder og udfører alle former
for elinstallationer. Desuden tilbyder vi reparation og salg
af hvidevarer og varmepumper.
Du får professionel og omhyggelig service.
Der er altid en servicebil i nærheden.
Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Lund El - Midtergade 19 - 9370 Hals - Tlf. 9825 0550 - www.lund-el.net
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Oplevelser i Hals...
Skansefest
Råvaremarked
Sortkrudtsfestival

Prisberegning på: jord- kloak- betonmurer- og belægningsarbejde

beregnerservice NORD aps
Tommy Yder
tyd@beregnerservicenord.dk
31 32 17 26

20
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Børneteater

Juleforestilling

Skansespillet er ikke kun sommerens musical. Vi starter traditionen tro et nyt dramahold for børn midt i
september, og glæder os til at se en masse dejlige unger fra 7-14 år, som har lyst til at være med.
Vi skal i forløbet arbejde med forskellige dramaøvelser og rollelege, hvor der er fokus på at bruge krop og
stemme til at skabe figurer og fortælle historier samt
styrke børnenes koncentration og indlevelsesevne.
Men vi skal selvfølgelig også lave en forestilling.
Årets børnejuleforestilling bliver i modsætning til sidste års forestilling meget “julet”. Vi skal nemlig spille
“ALLE TIDERS JUL”, som tager os igennem historien
om hvor julen stammer fra: Lige fra Jesusbarnet over
nisser og til julemanden, tilsat lidt julemusik.
Stykket opføres som sædvanlig i slutningen af november, helt præcis fra den 26. til 29. november, sammen med de voksnes juleforestilling.

Tænk, er det allerede jul?

VIL DU VÆRE MED?
Så send en mail til info@skansespillet.dk med navn,
adresse, tlf., og alder, så giver vi nærmere besked,
når vi nærmer os opstarten på dramakurset. Kurset
koster kun alm. medlemskab af foreningen, som er
kr. 175,- pr. person og gælder frem til og med juli 2016.
Der kommer nærmere information på hjemmesiden
og facebook sidst i august måned.
Vi håber på at se en masse dejlige unger.
Hilsen
Bestyrelsen

Ja, så snart vi har pakket scenen ned her på Skansen går Skansespillet så småt i gang med at finde
julestemningen frem. Titlen på årets voksen-julespil
2015 er endnu ikke helt på plads. Vi er i fuld gang med
at gennemlæse manuskripter for at finde det helt
rigtige stykke, men så snart vi har rettighederne på
plads, skal vi nok annoncere, hvad titlen bliver.
Det er fjerde år i træk, at vi laver en familiejuleforestilling med nogle af vores voksne skuespillere. De tidligere år har vi spillet “Nøddebo Præstegaard”, “Et
Juleeventyr”, og senest “Jul på slottet”, som alle har
været en stor succes, og vi tør godt love, at når I går
hjem efter forestillingen, er I i julehumør.
Holdet starter op med prøver sidst i august, under
Betinna Bjeldbaks kyndige instruktion, og opføres
fra den 26.-29. november, hvor vi plejer at have fire
hyggelige dage med børne- og voksenforestillinger,
gløgg, æbleskiver, julemusik fra orkesteret og godt
humør.
Forestillingerne spilles i Ulsted Forsamlingshus. Billetsalget via hjemmesiden åbner senest 15. oktober
2015, så hold øje med hjemmesiden eller facebook,
for der plejer at være rift om pladserne.
Glædelig Jul!
Bestyrelsen

Reklamefoto og print
til dansk industri

Registreret Revisionsanpartsselskab
v/Bjarke Kjær
www.revisorhusethals.dk·Tværgade 3·9370 Hals·Tlf. 9875 0244·Fax 9875 0266
info@revisorhusethals.dk

www.aalborgreklamefoto.dk
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Dronninglund Slot

Fraklip!

Hotel, Restaurant og Konferencecenter
Se mere på www.dronninglund-slot.dk
eller kontakt os på telefon 98 84 33 00

H

A la carte restaurant
daglig fra kl. 18.00
(søndage undtaget)

Guidet rundvisning
tirsdag, torsdag og søndag kl. 10
i uge 30 + 31 + 32 kr. 75,- pr. person

Stor søndagsbrunch

hver søndag kl. 9.00-13.00 a kr. 145,00

Overnatning i dobbeltværelse

fra kr. 998 pr. værelse incl. morgenbuffet

Dronninglund
Slot
Slotsgade 8 . 9330 Dronninglund . 98 84 33 00
www.dronninglund-slot.dk
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Støt Skansespillet!

…fordi vi ikke er ens

Du behøver ikke at være skuespiller for at blive medlem af foreningen.
Vi sætter også meget stor pris på alle vores støttemedlemmer, som
trofast støtter Skansespillet ved at tegne et medlemskab.
Kontingent for medlemsåret 2015/2016:

Vi er ikke ens, og derfor er det også
forskelligt hvilke betingelser, der skal
være opfyldt, for at vi lærer bedst.
Hvordan arbejder du bedst? Når du
ligger, sidder eller står? Når du har plads
til at udfolde dig frit? Når du sidder
afskærmet i en rolig krog? Når du sidder
alene eller sammen med andre? Hos
Højer Møbler indretter vi læringsmiljøer,
som tilgodeser de forskellige behov.

Læring under åben himmel
Rum i rum

Enkeltpersoner: kr. 175,Familiemedlemsskab: kr. 400,Meld dig ind via mail: info@skansespillet.dk eller udfyld et
medlemsskema i kaffeteltet.

www.skansespillet.dk

Bevægelse

KINNERUP AUTOKOMMISSION

Kontakt os for at høre mere.
+45 51 51 60 10
www.hojermobler.dk

Grindstedvej 2, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Tlf. 96 39 16 16 · www.kautok.dk

Går du med
planer om
at skifte
din bil ud?
Så kontakt
os, her går
det rigtig
hurtigt.
SOLGT eller GRATIS
Lavt salgssalær for dig
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Danmarks
største autokommission
Beliggende
HELT UD MOD
MOTORVEJ

E45

DREJ AF VED
AFKØRSEL 17

Sidde lavt

1200
biler
solgt i
2014

Se alle vore
biler til salg
på:

nord for
www.
Vodskov kautok.dk
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Tak for hjælpen

Støt Skansespillet - deltag i Lotteriet

Hals Skole – for lån af lokaler til prøver
Ulsted Forsamlingshus – for lån af lokaler til prøver

3 lodder 10 kr.
10 lodder 25 kr.
25 lodder 50 kr.

Anders Nielsen – for kørsel med container
Aalborg Kommune – for lån af Skydebanevej til fotodag og orkesterprøver
Poul Erik Nielsen – for traktortransport
Johannes Elsnab – for lån af vogn
Karl Badsberg-Nielsen – for transport af lydvogn
Daniel Bergman, Knud Bjeldbak og Michael Bjeldbak – for hjælp med kulisselæsning
Vintherbørn i Dronninglund
Teater Nordkraft – for lån af støvler

Tak til vores mange lotterigavesponsorer
- se listen i teltet

Ronny Sterlø – for et skarpt øje
Og sidst men ikke mindst en tak til alle som på den ene eller den anden har givet en hånd, således at vi igen i år kan
fremvise en forrygende flot forestilling.

8 ud af 10

af alle der modtager Hals Avis i avisens primære område, læser avisen
... resten bruger den nok til noget andet
Kilde Index DK/Gallup Lokal HH2014

nordjyske.dk
Aabybro Posten • Fjerritslev Ugeavis • Folkebladet Tylstrup • Hadsund Folkeblad • Hals Avis • Hanbo-Bladet • Hanstholm Posten • Hirtshals-Bindslev Avis • Hobro Avis • Lokalavisen Frederikshavn • Lokalavisen Sydvestvendsyssel • Læsøposten
Løkken Folkeblad • Midt-Vest Avis • Morsø Folkeblads Ugeavis • Nørresundby Avis • Oplandsavisen • Sindal Avis • Skagen Onsdag • Sæby Folkeblad • Thisted Posten • Thylands Avis • Vejgaard Avis • Vendelbo Posten • Østvendsyssel Avis
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Bag Scenen
Kostumeansvarlig
Stine Frank

Hår og Make-Up
Søren Skriver Rasmussen

Systue
Stine Frank, Christine Yder, Louise W. Holmgaard, Connie Yder og Britta Kjeldgaard

PR
Jan Norvin, Flemming Pedersen, Torben R. Skov, Martin
Kjeldgaard og Ole Sten

Rekvisitansvarlig
Annica V. Hansen

Annoncer og sponsorer
Jan Norvin og Flemming Pedersen

Rekvisitter
Birgitte Randsted, Søren Skriver Rasmussen, Simone
Yder, Sofie Nielsen, Kirstine Lauritzen, Torben R. Skov,
Annica Hansen, Marie Nielsen, Caroline Ramskov, Frederik S. Langhave, Marianne Duus, Emma G. Johansen,
Sine Sloth, Emilie Pedersen, Mette Nørgaard, Nanna Ottsen, Liane G. Eriksen, Karen Hauerslev, Eva O.
Roed, Krestine Jakobsen, Frederikke Kristensen, Frida
T. Schultz, Morten Pedersen, Anne Christensen, Vivian
Jørgensen, m.fl.

Lotterigevinster
Erik S. Christensen og hele castet, m.fl.

Scene- og kulisseansvarlige
Tommy Yder og Bo Yder
Maler
Steen Carlsen
Scene- og kulisse bygning/maling mm.
Tommy Yder, Bo Yder, Torben R. Skov, Henrik G. T. Pedersen, Morten G. T. Pedersen, Anders Fuglsang, Betina
Fischer, Jannie Hvilsted, Lars Rohde, Laura V. Madsen,
Charlotte Jensen, Michelle Knudsen, Sebastian Kjældgaard, Mathias K. Jensen, Ulrik Frank, Stig Jensen, Jonas Østergaard, Ole Sten, Martin T. Knudsen, Søren
Gravesen, Christian Rønnest, m.fl.
Lyddesign og afvikling
Mads Kart Sørensen
Lydudstyr
Michael Jonassen og Søren Lyd
Forestillingsledere
Malene Lindholm, Cecilie Norvin og Nicoline Carlsen
Sufflør
Vivian Jørgensen
Instruktørassistent
Søren Skriver Rasmussen
Dramaturg
Stine Skovby
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Plakat, grafik & program design
Maria Emilie Trend
Fotograf
Jens Bang, Aalborg Reklamefoto
Billetsalg, boder, kontrollører, voldvagter
Tove Sloth, Mogens Johansen, Karin Johansen, Nikolaj Bille, Louise Holmgaard, Lotte Holmgaard, Maria
M. Andersen, Simon Bjerregaard, Lars Knudsen, Karla
Rosendahl, Ea Kibsgaard, Martin Kibsgaard, Søren V.
Pedersen, Lene V. Madsen, Lisbeth Mikkelsen, Vibeke
Sten, Torben Duus, Jeanette T. Schultz, Mikael Schultz,
Jane Schultz, Britta Kjeldgaard, Jette Pedersen, Flemming Pedersen, Lone Andersen, Lise Lauridsen, Ida
Nielsen, Jess Lauritzen, Kirsten Andersen, Peter Andersen, Jørgen Andersen, Klaus Nielsen, Marianne Ochwat,
Jette Jakobsen, Anne Hangstrup, Corna Christensen,
Nine Langhave, Stine Sofie Langhave, Mads Langhave,
Vibeke Norvin, Lisa G. Hauerslev, Susanne Skov, Hanne
Mortensen, Kim Holmberg, Marianne Carlsen, Birgit
Bjeldbak, Mette Pedersen, m.fl.
Backstage
Helene Rønnest, Tanja Lauritzen, Anne Moe, Malene
Lindholm, Nicoline Carlsen, Cecilie Norvin, Anne Sofie
Thomsen, m.fl.
Nattevagter
Torben Skov, Martin Kjeldgaard, Britta Kjeldgaard,
Henrik G. T. Pedersen, Morten G. T. Pedersen, Michelle
Knudsen, Ulrik Frank, Søren Gravesen, Martin T. Knudsen, Lisa Hauerslev, Karen Hauerslev, Kirstine Lauritzen,
Betina Fischer, Mette Nørgaard, Sebastian Kjældgaard,
Mathias K. Jensen, Søren Skriver, Tanja Lauritzen, Marie
Nielsen, Anders Fuglsang, Pernille Redke, Jonas Pedersen, Anne Moe, Isabell Sørensen, m.fl.
Bestyrelsen
Jan Norvin, Steen Carlsen, Torben R. Skov, Vivian Jørgensen, Tommy Yder, Bo Yder og Jannie Hvilsted
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Hals Sparekasse

