


2

Midt om natten
Premiere den 29.06.2017
Varde Sommerspil
www.7-kanten.dk 

Evita
Premiere den 04.07.2017
Nordfynsspillene
www.nordfynsspillene.dk

Den lille havfrue
Premiere den 12.07.2017
H C Andersen Festspillene
www.hcandersenfestspillene.dk

Grease
Premiere den 20.07.2017
Nyborg Voldspil
www.nyborgvoldspil.dk

Den eneste Ene
Premiere den 27.07.2017 
Dronning Dorothea Teatret
www.dorothea.dk

Annie
Premiere den 27.07.2017
Palsgaard Sommerspil
www.palsgaardsommerspil.dk

9 to 5 The musical
Premiere den 01.08.2017
Vilhelmsborg Festspil
www.vilhelmsborgfestspil.dk

Sommer i Tyrol
Premiere den 10.08.2017
Frøbjerg Festspil
www.froebjerg.dk

Skatteøen
Premiere den 25.08.2017
Mastodonterne
www.mastodont.dk

My Fair Lady
Premiere den 25.01.2018
Vejle Musical Teater
www.vejle-musical-teater.com

For spilletidspunkter henvises til 
medlemsspillenes hjemmesider.

Musical Forum er et netværk  
bestående af de største Festspil i 
Syddanmark. Vi repræsenterer ca. 
200.000 tilskuere hvert år.

FORMAND 

Karin R. Misser
Smedegade 4
8700 Horsens
formand@palsgaardsommerspil.dk

REDAKTION

Søren R. Birkebæk
Rosenvænget 9
8700 Horsens
program@palsgaardsommerspil.dk

YDERLIGERE INFORMATION

Besøg vores hjemmeside 
www.palsgaardsommerspil.dk

LAYOUT OG TRYK

Rosendahls a/s

1972  En Skærsommernats Drøm
1974  En Søndag på Amager
1975  Eventyr på Fodrejsen
1976  Molboerne
1977  Champagnegaloppen
1978  En Spurv i Tranedans
1979  Landmandsliv
1980  Sommer i Tyrol
1981  Oklahoma
1982  Forår i Heidelberg
1983  Frøken Nitouche
1984  Tre små piger
1985  Jomfruburet
1986  Czardasfyrstinden
1987  Fuglekræmmeren  

1988  Sommer i Tyrol
1989  Annie Get Your Gun
1990  Den glade Enke
1991  Farinelli
1992  Jorden rundt i 80 dage
1993  Zigeunerbaronen
1994  Show Boat
1995  Champagnegaloppen
1996  Oklahoma
1997  Grevinde Mariza
1998  South Pacific
1999  Landmandsliv
2000  My Fair Lady
2001  Czardasfyrstinden
2002  Farinelli  

2003  Atlantis
2004  Tordenskiold
2005  The Sound of Music
2006  Jesus Christ Superstar
2007  Les Misérables
2008  Mød mig på Cassiopeia
2009  Aida
2010  Grease
2011  Guys and Dolls
2012  Miss Saigon
2013  Midt om Natten
2014  Annie Get Your Gun
2015  Atlantis
2016  Chess
2017  Annie

PALSGAARD SOMMERSPIL FOR 45. GANG
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Tekst af Thomas Meehan
Musik af Charles Strouse

Sangtekster af Martin Charnin
Oversættelse af Asger Pedersen

Musikalsk bearbejdelse Rasmus Steenberg

Instruktør Jens Frausing
Kapelmester Rasmus Steenberg 

Koreograf Jacob P. Andersen
Scenograf Anders D. Jensen

Vocal coach Johnny Jørgensen

27. juli - 6. august 2017
Original production directed by Martin Charnin. 

Originally produced by Irwin Meyer, Stephen R. Friedman, Lewis Allen, Alvin Nederlander Associates Inc.,  
The John F. Kennedy Center for Performing Arts, Icarus Productions. 

Based on ”Little Orphan Annie” (R) by permission of the Tribune Media Services Inc.
Denne amatør opførelse præsenteres efter aftale med 

Josef Weinberger LTD. på vegne af Music Theatre International of New York.

Enhver video- eller lydoptagelse af denne opførelse er strengt forbudt.

12-14 Mortimer Street, London, W1T 3JJ 
shows@jwmail.co.uk · Tel: 020 7580 2827
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SMIL FOR POKKER – SMIL

Kære publikum

Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til Palsgaard Sommer-
spil og forestillingen Annie. 

Vi lever i en tid, hvor vi som samfund og som mennesker er under 
pres. Vi har derfor engang imellem brug for et frirum, hvor vi kan 
genoplade batterierne. Her er teatrets magi en gave, her kan vi læne 
os tilbage og slippe hverdagen for en stund for efterfølgende at rejse 
os fra teaterstolen og gå ud og møde den næste travle dag med et 
smil om munden og en festlig melodi i ørerne. Hvis altså forestillingen 
ikke er en tragedie, forstås.  

I år har vi valgt at præsentere jer for en forestilling, hvor vi slipper 
glæden løs, og hvor vi kan garantere, at I, kære publikum, går ud af 
parken med god fornemmelse i maven og et smil om munden, for-
mentlig nynnende på en af de skønne melodier, I har hørt og måske 
sunget med på undervejs. 

At vælge at opføre en musical som Annie, kræver mod. Der er brug 
for utroligt gode sangere, dansere, skuespillere og ikke mindst en flok 
dygtige børn, der skal kunne trække et stort læs. Den altoverskyg-
gende hovedrolle spilles af en lille pige på 11 år….tør man satse og 
tro på, at hun dukker op til en optagelsesprøve? Vi troede på det, og 
Guderne var med os: HUN KOM!

Vi er beriget med et vidunderligt hold af talentfulde mennesker med 7 
fantastiske piger i front. Det er svært ikke at være stolt! 

Annie har en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg har selv haft fornøjelsen 
at spille med i den på Fredericia Teater tilbage i 2006 og har derfor 
haft glæden ved at arbejde med den ned i mindste detalje. Den rum-
mer det, der for mig er en ægte Broadway musical, og jeg glæder mig 
meget til at dele det hele med jer.

Lad os i fællesskab nyde store, fejende flotte dansenumre, rørende 
øjeblikke med en tåre i øjenkrogen, lårklaskende morsomme situa- 
tioner, hvor man må overgive sig til vanviddet og humoren. Alt dette 
pakket ind i den mest vidunderlige musik og en storslået scenografi. 

Gør som Bert Healy og resten af holdet: SMIL for pokker – SMIL!

Rigtig god fornøjelse! 

Karin R. Misser 
Formand for Palsgaard Sommerspil 
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- Papir, leg og læselyst

  Bøger
  Kontorartikler
  Papirartikler
  Spil
  Legetøj
  Kunstnerartikler 
  Pasfotos
  og meget mere...

Besøg vores 
webshop på
buchsboghandel.dk

Hier kaufen Sie 
Deutsche Zeitungen

Buchs Boghandel
Odelsgade 29 - 7130 Juelsminde - 75 69 30 59  

www.buchsboghandel.dk - 5945@bogpost.dk

Café med Gårdhave

Lille legeplads

Håndkøbsudsalg

Minigolf

Døgnåbent OK
tankanlæg

Følg os på Facebook

Fruenstoft 11 · Glud 
7130 Juelsminde 
Tlf. 75 68 30 11

Åbningstider
Butik: mandag-søndag: 7.30.20.00

Bageri og drive-in: 7.00-19.00

Glud-Nørby
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MUSICAL PÅ HØJT NIVEAU

Kære publikum

Efter sidste års storpolitiske skakspil og koldkrigs-drama i musicalen 
Chess inviterer Palsgaard Sommerspil os i år indenfor i afdelingen for 
moderne Askepot-fortællinger.  Tiden er skruet tilbage til 1930’er-
nes New York, hvor vi følger børnehjemspigen Annie, der, selv om 
skæbnen har parkeret hende på skyggesiden, overvinder modgangen 
takket være sin ukuelige optimisme og sit altid positive sind.

Annie er en varm og charmerende forestilling, der samler alle genera-
tioner, og med evergreens som Tomorrow, Hard Knock Life og beske-
den om, at du aldrig er rigtig påklædt uden et smil, er der skabt basis 
for en god gang fællessang. 

Selv om det i år er 40 år siden, at Annie havde urpremiere på Broad-
way, taler budskabet stadig klart til os. Musicalen minder os om, hvor 
vigtigt det er aldrig at give op og bevare troen på, at vi sammen kan 
skabe en bedre fremtid.

Med Annie henvender Palsgaard Sommerspil sig i år primært til det 
yngre publikum, og jeg håber, at det kan medvirke til, at endnu flere 
unge får lyst til selv at stå på scenen eller give en hånd med bag den. 
For uden de mange frivillige, der hver sommer udfolder stor entusias-
me og kreativitet, ville det slet ikke være muligt at stable en så stor og 
flot forestilling på benene.

Vi er i Hedensted Kommune utrolig stolte af, at vi kan byde vores 
borgere og tilrejsende på et sommerspil, som efterhånden i mange år 
har holdt et højt niveau. Jeg vil gerne takke de mange aktører, som 
investerer deres tid og energi i at begejstre alle os andre. Samtidig 
også en stor tak til Palsgaard, der med sine velholdte bygninger og 
skulpturparken danner en smuk kulisse om dramaet på scenen.

Jeg vil ønske publikum, hele Annie -holdet og alle på Palsgaard rigtig 
god fornøjelse, en vellykket sæson og en forhåbentlig solrig sommer

Kirsten Terkilsen 
Borgmester for Hedensted Kommune
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PALSGAARD SOMMERSPILS SPONSORER

Pantone 350 C

SPAR AS-Vig
Gludvej 20, As-Vig
7130 Juelsminde

SPAR AS-Vig
Gludvej 20, As-Vig
7130 Juelsminde

Nybolig Erhverv 
Horsens
Vitus Berings Plads 6  ·  8700 Horsens
8703@nybolig.dk  ·  Tlf. 7628 2610
nyboligerhverv.dk/horsens

Fonden
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Juelsminde 
Radio og TV
v/Jens Martin Buhl

Odelsgade 14
7130 Juelsminde

Tlf. 75693911 / Mob. 30621884 
jmb@juelsminde-radio.dk 
www.juelsminde-radio.dk

Åben alle ugens dage 
07.00 - 20.00

Skolernes sommerferie
07.00 - 21.00 AS VIG - Tlf. 75 69 00 59

VO
GNMANDSFIRMAET

JUELSMINDE

Ole Rasmussen A/S
TLF. 75 69 30 80

Din lokale leverandør
af alt til kontoret.

Besøg butikken på Torstedallé
eller vor hjemmeside på:

www.korshoej.dk

Inspiration til fremtidens kontor ...

Torstedallé 2e, 8700 Horsens - www.korshoej.dk, tlf. 7564 2700

ALT
TIL 
KONTORET
– nemt & lokalt

v/ Jens Peter Dideriksen
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MASSER AF TALENT

Kære publikum

Annie er en Broadway musical, når den er bedst. En rigtig god historie 
om det gode og det onde, om skønheden, der møder udyret, og om, 
at man kan nå langt med gåpåmod og optimisme. Alt dette er tilsat 
en masse dejlig musik, et sjovt, karikeret persongalleri, dansenumre 
af den gode gamle skuffe, pakket ind i en kulisse af New Yorks ga-
der i 1930’ernes depression. Og forhåbentligt et godt grin en gang i 
mellem.

I dette virvar møder vi vores altoverskyggende hovedperson, den lille 
forældreløse Annie, en kæmpe rolle til en 11-årig pige. I Palsgaard 
Sommerspils udgave spilles hun af Maria Brøchner. En lille arbejdshest 
fra Aarhus, der ikke bare har et talent, men også en arbejdsmoral, vi 
alle kun kan beundre. Hun har sammen med sine børnehjemskolleger 
skabt rygraden i vores forestilling, og man må jo bare sige: ”Ingen 
Annie uden et hold gode børn.” 

Her er man så også nødt til at kippe med flaget for deres forældre, der 
weekend efter weekend er kørt frem og tilbage, har støttet og bakket 
op. Det er forældrededikation, og den vil jeg gerne fra min stol sige 
tak for.

Det har endnu en gang været en fantastisk sommer med en masse 
talent, svedige prøvelokaler og hårdt arbejde i alle afdelinger af denne 
produktion. Tak for, at jeg igen måtte være en del af dette.

Og husk: Der kommer en dag i morgen!

Rigtig god fornøjelse.

Jens Frausing 
Instruktør
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Kapelmester

Rasmus Steenberg

Fløjte  

Clara Overby Drew

Saxofon 

Lisa Astrid Maria Nyberg

Trompet 

Jonas Hinze

Basun 

Mette Naomi Thune Nielsen

Keyboard

Emil Holmgren

Bas

Oskar Havnes Serup

Slagtøj 

Jonas Thygesen

PALSGAARD SOMMERSPILS ORKESTER
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IT’S A HARD KNOCK MUSICAL

Når man nævner, at man skal lave Annie, tilføjer mange et ”...get-
your-gun?” 

”Nej nej, det er den med den forældreløse pige – og de er i øvrigt helt 
forskellige!” For det er de – og Annie er uden tvivl noget af det mest 
komplekse musikalske stof, jeg har arbejdet med som kapelmester. 
Det tænker man jo ikke umiddelbart, når man hører forholdsvis enkle 
evergreens som Tomorrow og It’s a hard-knock life, men der er ingen 
tvivl om, at orkestret – og jeg for den sags skyld – har vores sag for i 
numre som NYC og I Know I’m Gonna Like It Here.

Der er fart over feltet, harmonierne er komplekse og variationen er 
stor.

Annie er skrevet i 1977 og adskiller sig dermed tidsmæssigt fra de 
amerikanske Musical Comedies, der ofte sættes i bås med Oklahoma, 
South Pacific, og selvfølgelig Annie Get Your Gun. Musikalsk favner 
musicalen både 1930’erne, hvor handlingen foregår, og til dels også 
70’erne, hvor den er skabt. Der er elementer af 70’er-typisk soul, f.eks 
i Tomorrow og starten af NYC, og masser af dreven 30’er-swing, bl.a. 
i Easy Street. De store ballader snydes vi heller ikke for, så vi kommer 
med andre ord hele vejen rundt i det musicalske landskab. 

Arrangementerne er tilpasset netop denne forestilling og de 7 musi-
kere, som alle er uddannede eller under uddannelse. Der er skrevet 
ekstra materiale til det store ensemble, og så har børnene vist sig så 
musikalske, at også deres musikalske numre er blevet udvidet med 
velklingende flerstemmighed. Læg dertil, at en tilsyneladende glemt 
Warbucks-ballade er oversat til dansk for første gang, og omskrevet til 
en duet. Kort sagt er der sat mange skibe i søen for at give publikum 
en spændende musikalsk oplevelse, og for at give musicalen Annie”et 
unikt Palsgaard-greb.

Det er mit første år på Palsgaard Sommerspil, og jeg glæder mig til 
at spille denne vidunderlige musical i de forhåbentlig tørre og lune 
sommeraftener, inden jeg atter rykker indendørs i mine vante rammer 
i Herning Kongrescenter, hvor vi spiller Les Misérables til september. 

Go’  fornøjelse!

Rasmus Steenberg 
Kapelmester
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www.hoat.dk 

Se Karius baktus.dk for 
information om spilleti-
der både i efterårsferien 

og andre steder

Vi har det sidste halvår bla. 
opført disse forestillinger:

Vi har aktiviteter året rundt og uanset om du vil 
medvirke i fællesskabet eller se forestillinger 
henviser vi til hjemmesiden www.hoat.dk 

Mobil:   +45 40 38 59 58 · Kontor: +45 75 60 27 18 · mmc@e-j-k.dk · www.e-j-k.dk
Torstedalle 1 · 8700 Horsens · Solbakken 30 · 6500 Vojens · Østerkringelvej 21a · 8250 Egå
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KUNSTNERISK LEDELSE

Jens Frausing 

Instruktør

Har instrueret bl.a. At-

lantis, The Sound of 

Music, Hair, Skatteøen, 

Jesus Christ Superstar, 

Tick, Tick Boom, Torden-

skiold, AIDA, Les Misé-

rables, Miss Saigon samt 

Danmarkspremieren på 

9 til 5 for Snoghøj Højskole. Instruktør på Palsgaard Som-

merspil 2001-2012. Vendte tilbage i 2016 som instruktør 

af Chess. Har siden instrueret The Sound of Music i Vej-

le. Havde i en årrække et tæt samarbejde med Anders 

D. Jensen som scenograf for Fredericia Teater, bl. a. med  

Reumert-nominerede AVENUE Q, The Last Five Years, 

Young Frankenstein, Esaura, samt Disneys Aladdin og Den 

lille Havfrue. Skal i 2018 instruere Hairspray på Palsgaard.

Rasmus Steenberg 

Kapelmester

Blev i 2010 kandidat fra 

Det Jyske Musikkonser-

vatorium i Aarhus. Er 

uddannet musikleder 

med speciale i Klassisk 

Ensembleledelse og Ryt-

misk Korledelse og med 

rytmisk klaver som ho-

vedinstrument. Er ansat ved Den Jyske Sangskole som kla-

verunderviser, repetitør, hørelærer og musikkonsulent. Har 

nyoversat en række musicals: Chess, Cats, Fame, Shrek og 

Les Misérables. Pianist i bl.a. Heidie Clemens Jazztrio, Volf 

Band og Gospel D’Light. I 2010 både komponist og musi-

ker ved Teatret Møllens Reumert-nominerede Claras krig. 

Siden 2006 kapelmester ved MCH Herning Kongrescen-

ter. Var 2012-2015 kapelmester på Nyborg Voldspil. Bor i 

Herning, er gift med Lone og far til fire drenge. 

Jacob Philip Andersen

Koreograf

Uddannet fra Det Dan-

ske Musicalakademi i 

Fredericia i 2013, bor i 

Horsens, og arbejder til 

dagligt i Matas. Var på 

scenen i Palsgaard Slots-

park i alle forestillinger 

fra Atlantis (2003) til 

Grease (2010), da han var T-birden Doody. Derefter blev 

han optaget på musicalakademiet.

Har på Fredericia Teater været med i De 3 musketerer, 

Young Frankenstein, Showcase og Disney’s Den lille Hav-

frue som Havheksens onde håndlanger Skidtslam. Efter 

tiden i Fredericia har han været med i La Cage Aux Folles 

(2013) og My Fair Lady (2015) på Aarhus Teater.

Var i 2016 The Arbiter i Palsgaard Sommerspils version 

af Chess. Annie i Palsgaard-udgaven er hans debut som 

koreograf.
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Anders D. Jensen

Scenograf

Autodidakt scenograf, 

der - med hans egne ord 

– ”har samlet inspiration 

og lærdom gennem sine 

mange år i branchen”. 

Har lavet scenografi til et 

væld af musicals, blandt 

andet som scenograf på 

Palsgaard Sommerspil 

fra 2007 til 2012. Derudover har han været scenografas-

sistent/dekoratør på forestillingerne The Sound of Music 

samt Jesus Christ Superstar, ligeledes på Palsgaard Som-

merspil. Udover adskillige år og forestillinger på Fredericia 

Teater sammen med Jens Frausing har han lavet sceno-

grafi til bl.a. flere års udgaver af Nykøbing Falster revyen, 

til showet City Singler og til Esbjerg Revyen. Desuden har 

han gennem årene arbejdet med enkeltopgaver for flere 

københavnske teatre.

Johnny Jørgensen

Vokalinstruktør

Er en af de store stem-

mer i danske musical-

kredse. Debuterede som 

præsten Koptos og sang 

Morgen på Atlantis ved 

uropførelsen af Atlantis 

i 1993. Er sanglærer på 

Det Danske Musicala-

kademi i Fredericia og vokal coach-sanginstruktør – på 

musicals, bl.a. Nyborg Voldspil 2008-2015, men også på 

en række professionelle opsætninger på Østre Gasværk, 

Gladsaxe Teater og Tivoli. Har også været noget ved pop-

musikken, bl.a. som to gange solist ved Dansk Melodi 

Grand Prix og som korsanger for navne som Sanne Salo-

monsen, Søs Fenger, Thomas Helmig, Lars Hug, Stig Ros-

sen, Tommy Körberg og Elaine Paige. Det er 2. år, Johnny 

er sanginstruktør på Palsgaard.
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ROLLEHAVENDE

Silje Bay Kronow,  

15 år, Gedved 

(Duffy)

Blev for to år siden op-

taget på Horsens Mu-

sikskoles talentlinje med 

sang som hovedfag og 

klaver og guitar som bi-

fag. Med på Palsgaard 

i Annie Get Your Gun, 

Atlantis og Chess, desuden i The Sound of Music på Vejle 

Musical Teater samt Klokkeren fra Notre Dame i Horsens 

Ungdomsskole. 

Rachel Lara  

Panaguiton, 13 år, 

Egebjerg (July)

Var finalist i tv-sangkon-

kurrencen Oliviasang- 

stjerner i 2011 og nåede 

semifinalen i TV2’s Voice 

Junior i 2014. Har op-

trådt med solokoncerter 

i Horsens, Brædstrup og 

Viborg samt i forbindelse med skønhedskonkurrencer i 

København og i Stockholm. Har desuden gået til dans i 

Horsens Ungdomsskole. 
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Maria Brøchner, 11 år, Brabrand (Annie)

Har gået til kor siden 0. klasse og til dans siden 2009.

Har haft musicalroller som Lille Cosette i Les Misérables 

på Aarhus Teater i 2014, som Lille Regitze i Matador på 

Vilhelmsborg Festspil i 2015 og som Lille Evelyn i Spille-

dåsen på Via University College. Har desuden haft teater-

roller i Skaktens Skygger og De glemte sider på Rosente-

atret i Aarhus i 2015 og 2016 samt rollen som Margaret 

Dashwood i Fornuft og Følelse på Aarhus Teater i 2016. 

Har gået til dans siden 2009 og optrådt med dansenumre 

i Matador og Spilledåsen.

Og har ønsket at spille Annie, siden hun så filmen første 

gang.



Sofia Lykke Mortensen, 

14 år, Juelsminde 

(Tessie)

Har gået til dans i otte år 

og får nu også sangun-

dervisning. Har siden nyt- 

år gået til teater i Kome-

diehuset i Horsens. Har 

spillet Annie i en skole- 

opførelse af musicalen. 

ROLLEHAVENDE

Anna Ruben Johansen, 

12 år, Hedensted  

(Pepper)

Har i tre år gået til sang, 

dans og drama på Mu-

sicalskolen Stagefront i 

Vejle. Har haft en en-

semblerolle i Askepop, 

som blev sat op i Vejle i 

2016.

Kristine Marie  

Meinert Pedersen,  

11 år, Horsens (Kate)

Har danset ballet i tre år, 

men holder lige nu pau-

se, fordi hun går til kla-

ver, guitar, sang og kor. 

Har tidligere sunget i kir-

kekor. Har musikteater i 

skolen, hvor hun har væ-

ret med i skolemusical.
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Frigga Bruun Fanø,  

10 år, Sattrup  

(Molly)

På talentholdet i Horsens 

Musikskole, i kirkekor i 

Østbirk, i Cantica Børne-

kor i Vor Frelsers Kirke i 

Horsens. Med i Chess på 

Palsgaard og The Sound 

of Music i Vejle.
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ROLLEHAVENDE

Jon Nergård  

Kobberøe  

(Oliver Warbucks)

Arbejder som lærer på 

Horsens Byskole og bor i 

Horsens. Synger i sin fri- 

tid i gruppen Guldberg, 

Kobberøe og Hauge og 

er aktiv i Horsens Ama-

tørteater. Palsgaard Som- 

merspil har spillet en stor rolle i hans liv de seneste 11 

år. Har han ikke været på scenen, har han været praktisk 

medhjælper. Har spillet discipel i Jesus Christ Superstar, 

Jean Valjean i Les Misérables, Buffalo Bill i Annie Get Your 

Gun og som ensemble i sidste års forestilling, Chess. 

Carina Hartmann  

Olsen  

(Miss Hannigan)

Bor i Århus, hvor hun 

studerer dramaturgi. Har 

været med på Danmarks 

Smukkeste Friluftsscene i 

Grease i 2010, Guys 

and Dolls i 2011 og Miss 

Saigon i 2012. Var dra-

maturg på Chess i 2016. Har medvirket i en lang række 

musicals andre steder, bl. a. Hairspray, Den eneste Ene, 

Les Misérables og West Side Story. Er en del af Aarhus Te-

aters kor og spiller med i forestillingen Lyden af de skuldre 

vi står på i starten af den kommende sæson på teatret.

Louise Rømhild  

(Grace Farrell)

Bor i Århus, hvor hun stu-

derer dramaturgi. Hun 

har tidligere medvirket 

i Vilhelmsborg Festspil, 

såsom Matador i rollen 

som Ingeborg i 2015 og 

Hair i rollen som Moder 

Jord i 2016. Har spillet 

med i Den eneste Ene to gange, henholdsvis som Lizzie 

hos Musical Silkeborg i 2015 og som Sus hos Musicaliber i 

Aalborg i 2017. Havde rollen som Lily i Busbjerg Spillenes 

udgave af Annie i 2010. I 2009 var hun en del af Bamses 

kor i Allstars på TV2. Første gang med i Palsgaard Som-

merspil.

Thor Søby Vestergaard  

(Rooster Hannigan)

Bor i Horsens. Debute-

rede på Palsgaard som 

Benny i Midt om Natten 

i 2013 og har været med 

på scenen hvert år siden 

– som Tommy Keeler i 

Annie Get Your Gun, 

Koptos i Atlantis og som 

en del af ensemblet i Chess. Har derudover medvirket i 

forestillinger på Vejle Musical Teaters udgaver af All Shook 

Up og The Sound of Music. Arbejder til hverdag på et ple-

jecenter i Horsens, men har en drøm om at blive optaget 

på Det Danske Musicalakademi.
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Svend Pedersen  

(Præsident Roosevelt)

Med i Palsgaard Som-

merspil siden 1980. Var 

i 1992 medstifter af for-

eningen Palsgaard Som-

merspil. Medvirker i år i 

sin 25. forestilling. Spille-

de frem mod slutningen 

af 90’erne en lang ræk-

ke bærende roller overvejende i de klassiske operetter. Har 

siden følt sig godt til rette i karakterroller i Tordenskiold, 

Jesus Christ Superstar, Les Misérables og senest som 

Frelsens Hær-fører i Guys and Dolls. Er reklamefotograf 

med egen virksomhed og operafreak med særlig hang til  

Wagner.

ROLLEHAVENDE

Anna Skjærlund  

Grønnebæk (Lily)

Bor i Århus. Er med i 

Palsgaard Sommerspil 

for første gang, men har 

tidligere medvirket som 

en del af ensemblet i 

Matador og Hair på Vil-

helmsborg Festspil. Har 

desuden været med i en-

semblet i Den eneste Ene og spillet Tanya Seegar i An Of-

ficer and a Gentleman i Silkeborg. Studerer dramaturgi på 

Aarhus Universitet, og forsøger sideløbende med studiet 

at få tid til at være med i så mange kunstneriske projekter 

som muligt, både på og bag scenen.

Søren Pors Grundahl 

(Bert Healy)

Bor i Odense, er bache-

lor i Musikvidenskab, 

studerer nu Journalistik 

på Syddansk Universitet 

(SDU), så musikken er 

nu hans store fritidsin-

teresse. Har været med 

på Palsgaard, siden han 

blev født, eftersom begge hans forældre var aktive i som-

merspillet. Debut i ensemblet i My Fair Lady i 2000, har 

siden haft roller i The Sound of Music og Atlantis. Har 

medvirket i en lang række forestillinger andre steder og 

prøvet at være instruktørassistent på Teatret Mungo Park 

i Kolding. 
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2323

foretrækker

www.driveDS.com

citroën Horsens • Ginnerup Automobiler A/S • HøeGH GuldberGS GAde 46 • 8700 HorSenS • telefon 79 27 72 00

NØGLEN TIL PERSONALISERING 
LIGGER I DE SMÅ DETALJER. 

HVER DS FARVE HAR SIN EGEN NØGLE.

DS 3 BlueHDi 100 S&S Style

A++

PRIVATLEASING INKL. SERVICEAFTALE 2.495 ,-/MD 
FØRSTEGANGSYDELSE KUN 2.495,- 

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 33,3 km/l. CO2 79 g/km. Totalomkostning i perioden udgør 92.315,- inkl. lev. omk. Leasingydelserne er faste og beregnet ud fra 15.000 km/år i 36 måneder inkl. serviceaftale og standarddæk. 

Førstegangsydelse KUN 2.495,-. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Kaskoforsikring forudsættes. Betaling via Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 62,50 

kr. pr. betaling. Privatleasingen tilbydes i samarbejde med Citroën Finans v/Nordania Finans A/S. Tilbuddet gælder ved køb inden 31.07.2015. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model 

er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris,- afgiftsændringer og trykfejl.

A++
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Vi servicerer alle
BILMÆRKER

            LRØVEJ 
 AUTO & ELEKTRO 

v/ David Kristensen 

Alrøvej 5 - 8700 Horsens
Tlf. 75 627 827  

www.alrovejauto.dk • mail@alrovejauto.dk

SPECIALE I 
PEUGEOT

- mere end 35 års
erfaring

Nybolig Erhverv
Horsens
Vitus Berings Plads 6  ·  8700 Horsens
8703@nybolig.dk  ·  Tlf. 7628 2610
nyboligerhverv.dk/horsens

Vi tilbyder
professionelle
mæglerydelser

Kontakt os på 7628 2610
Bo Pinholt, Nybolig Erhverv
Horsens

TAK TIL  
PALSGAARD A/S  

FOR HJÆLPSOMHED,  
STØTTE OG  

GODT SAMARBEJDE

Tak til PHONAK  
for lån af Teleslynge  

til glæde for vore  
hørehæmmede tilskuere.

HEDENSTED KOMMUNE STØTTER  
PALSGAARD SOMMERSPIL
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Personerne i Annie Desuden medvirker

Amanda Arrigan Nymann

Brian Kofod Jensen

Camilla Fynbo Nielsen

Elinor Vestergaard

Frederik Amandus Drejer Mølgaard

Frederik Veis

Henriette Hansen

Jeppe Fisker

Johanne Ravn Misser

Johnny Råbjerg

Jørn Kildall

Leslie Rowland Damkjær

Louise Elisabeth Jensen

Maia Margrethe Kirkedal Pedersen

Maria Birch Rasmussen

Marianne Naomi Thune Thomsen

Oliver Bjerremann Hermansen

Søren Lund Laurberg Pedersen

Søren Uldum

Ulla Dideriksen

ANNIE Maria Brøchner

MOLLY  Frigga Bruun Fanø

KATE Kristine Marie Meinert Pedersen

TESSIE  Sofia Lykke Mortensen

PEPPER Anna Ruben Johansen

JULY Rachel Lara Panaguiton

DUFFY Silje Bay Kronow

OLIVER WARBUCKS Jon Nergård Kobberøe

GRACE FARRELL Louise Rømhild

MISS HANNIGAN Carina Hartmann Olsen

ROOSTER HANNIGAN Thor Søby Vestergaard

LILY Anna Skjærlund Grønnebæk

PRÆSIDENT ROOSEVELT Svend Pedersen

BERT HEALY Søren Pors Grundahl
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1. AKT 2. AKT

NEW YORKS KOMMUNALE 
BØRNEHJEM 1933

Ouverture

Måske

Det’ et rakkerliv

ET SLUMKVARTER I NEW YORK

I morgen

HOOVERVILLE

Det’ dig, vi takker, Herbert Hoover

BØRNEHJEMMET

Små, små pi’r

WARBUCKS’ HUS

 Jeg tror bestemt, jeg får det rart

NEW YORKS GADER

New York

BØRNEHJEMMET

Easy Street

WARBUCKS’ HUS

Hvorfor satse alt

Du er ikke forældreløs mer’

SCENER OG SANGE SCENER OG SANGE

NBC’S RADIOSTUDIE

New York

Smil!

BØRNEHJEMMET

Smil! reprise

Easy Street, reprise

DET HVIDE HUS

I morgen

WARBUCKS’ HUS

Jeg manglede noget

WARBUCKS’ HUS

Nu har jeg bare brug for dig

SAMME STED, JULEMORGEN

Måske, reprise

Nu har jeg bare brug for dig
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ENSEMBLE

Amanda Arrigan 
Nymann

Brian Kofod Jensen Camilla Fynbo  
Nielsen

Elinor Vestergaard Frederik Amandus 
Drejer Mølgaard

Frederik Veis Henriette Hansen Jeppe Fisker Johanne Ravn Misser Johnny Råbjerg

Jørn Kildall Leslie Rowland  
Damkjær

Louise Elisabeth 
Jensen

Maia Margrethe 
Kirkedal Pedersen

Maria Birch  
Rasmussen

Marianne Naomi 
Thune Thomsen

Oliver Bjerremann 
Hermansen

Søren Lund Laurberg 
Pedersen

Søren Uldum Ulla Dideriksen
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www.bcbikeshop.dkNy EL-cykel

Vestergade 17 -  7080 Børkop  -  tlf. 75 86 72 28

hos Børkop Cykler

Vi har altid mere end 
100 modeller på lager!

EL-cykler 
fra kr. 10.999,-

KOM OG PRØV 
EN EL-CYKEL

- mærk forskellen
og oplev
friheden!

Bjerrevej 346, Bjerre · 8783 Hornsyld
Hospitalsgade 21 · 8700 Horsens

Tlf. 75 68 15 11 · mail@bjerre-koed.dk

BJERRE KØD
Bjerrevej 346, Bjerre • 8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 15 11 · mail@bjerre-koed.dk

BJERRE KØD
Hospitalsgade 21 • 8700 Horsens

Tlf. 75 68 15 11 · mail@bjerre-koed.dk

MAIL: AA@ANDERS-GULVAFSLIBNING.DK

BEGONIEVEJ 3 / 7130 JUELSMINDE - FAX 75689040

MAIL: AA@ANDERS-GULVAFSLIBNING.DK

BEGONIEVEJ 3 / 7130 JUELSMINDE - FAX 75689040

MAIL: AA@ANDERS-GULVAFSLIBNING.DK

BEGONIEVEJ 3 / 7130 JUELSMINDE - FAX 75689040

Juelsminde Havn og Marina ligger et stenkast fra strand 
og by. Byen har den ideelle beliggenhed på den jyske 
østkyst mellem Horsens og Vejle Fjord – direkte ud til 
havets hovedvej.

Fra lystbådehavnen er der direkte adgang til natur- 
skønne omgivelser. Og kun 100 m fra havnen finder du 
byens hovedstrøg. Alt er forenet i en hyggelig, maritim 
atmosfære, der byder på et rigt  
liv og masser af oplevelser for både  
børn og voksne.

TOTAL 500 BÅDPLADSER

Gl. havn 150 pladser

Marina 150 pladser 

Sandbjerg Marina  54 pladser

Østhavn 146 pladser

Vil du også have en
bådplads midt i centrum 
– i det østjyske “Mini-Skagen”?

Havnen
DK-7130 Juelsminde
Tlf. 20 28 82 48 
55.42.9 N    10.01.0 E
www.juelsmindehavn.dk
mail@juelsmindehavn.dk

Mød os på 
facebook – Danmarks hyggeligste havneby lige i centrum
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Vi ordner alle slags fødder,
problem fødder 

eller bare for velvære.

Kig ind og hør nærmere...
vi ses!

.

Pulkkinen

Art

Handicapvenlig fodklinik.

Fodbehandlinger med Fodbad.

Beskæring af hård hud,
ligtorne og hælrevner.

Special lavet små aflastninger
i skumgummi og silikone til 

feks, Ligtorne og hammertæer.feks, Ligtorne og hammertæer.

Vivian laver indlæg til sko.

Trine køre på udebehandling.

.Klinik for Fodterapi  Odelsgade 23,
                                          Juelsminde
   
            

Vivian K.T Nielsen
Trine G. Midtgård

Dorte Hansen
 

TRINE VIVIAN DORTE TLF; 60 70 28 38 www.fodteam.dk

Nørskov EL A/S   75 75 10 19 
PH EL ApS  75 65 46 77

 Svendsens El A/S    75 65 46 77

Mobil: 2075 4925
Mail: kontor@svendsens-el.dk

Åbningstider i butikken:
mandag-fredag 10.00-17.30 

lørdag-søndag lukket

Kørupvej 4, Lund
8700 Horsens

Nørskov EL A/S   75 75 10 19 
PH EL ApS  75 65 46 77

 Svendsens El A/S    75 65 46 77
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Råd til 
hele livet

Rousthøj Allé 8, Juelsminde
Tlf.: 76 25 53 60
djs.dk

bolig  /  pension  /  investering  Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: thomas.boje@stofanet.dk

 

 
 

 

 

Bøje kran- og maskintransport A/S v/ Thomas Bøje
Tlf.: +45 25 222 666 

www.boje-maskintransport.dk • Email: tb.@boje-maskintransport.dk

 

 
 

 

 

•  Flytning af  
fabriksmaskiner

•  Flytning af tanke  
og både

• Bakseopgaver

•  Flytning af  
sommerhuse,  
pavillioner etc.

•  Alle former for  
kranopgaver

TERMINALBØRSEN

75 65 56 44

Hovmarksvej 67 · DK-8700 Horsens

TELEFONNUMMER

Udlejning, køb, salg og bytte af
Dankortterminaler

www.terminalborsen.dk

Udlejning, køb,
salg og bytte af
betalingsterminaler.

www.terminalborsen.dk

 TELEFONNUMMER

75 65 56 44 
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HYLLE’s
MURERFORRETNING

HYRUPVEJ 7 - 7140 STOUBY
TLF. 2166 6576

  
  
  
  
  
  

ALT
MURERARBEJDE

UDFØRES
●  FLISER
●  TAG
●  REPARATIONER
●  TILBYGNINGER
●  NYBYGGERI

Horsens Dyreklinik i
centrum af Horsens

Kattesund 16 – Horsens
Tlf: 24 61 49 26

horsensdyreklinik@gmail.com
www.horsensdyreklinik.dk

Vi tilbydermedicinsk og kirurgisk behandling
af dit kæledyr.

Kig forbi klinikken eller hjemmesiden.
Vi kan også træffes på tlf. 2461 4926

Vi forhandler Acana - foder til hund og kat.
Venlig hilsen

DyrlægeHelleGrann

Horsens Dyreklinik 
i centrum af Horsens

Vi tilbyder medicinsk og kirurgisk  
behandling af dit kæledyr.

Kig forbi i klinikken eller hjemmesiden.  
Vi kan også træffes på tlf. 2461 4926

Vi forhandler Acana  
– foder til hund og kat.

Venlig hilsen 
Dyrlæge Helle Grann

Horsens Dyreklinik i
centrum af Horsens

Kattesund 16 – Horsens
Tlf: 24 61 49 26

horsensdyreklinik@gmail.com
www.horsensdyreklinik.dk

Vi tilbydermedicinsk og kirurgisk behandling
af dit kæledyr.

Kig forbi klinikken eller hjemmesiden.
Vi kan også træffes på tlf. 2461 4926

Vi forhandler Acana - foder til hund og kat.
Venlig hilsen

DyrlægeHelleGrann

Horsens Dyreklinik i
centrum af Horsens

Kattesund 16 – Horsens
Tlf: 24 61 49 26

horsensdyreklinik@gmail.com
www.horsensdyreklinik.dk

Vi tilbydermedicinsk og kirurgisk behandling
af dit kæledyr.

Kig forbi klinikken eller hjemmesiden.
Vi kan også træffes på tlf. 2461 4926

Vi forhandler Acana - foder til hund og kat.
Venlig hilsen

DyrlægeHelleGrann
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Vejlevej/Platanallé 60-66 ∙ Horsens ∙ 7564 2022
platanhorsens@mail.dk ∙ Gardinbus 2327 3322

www.platanhorsens.dk

Platan Tæpper
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Smedegade 84 . Horsens . 75 61 87 90
Åbningstider: hverdage fra 6.00 - 17.00  lørdage fra 9.30 - 12.00

MILJØVENLIG

RENS

   Indlevering af løse tæpper  
kalecher til både - hestedækken  
kugledyner

  Ingen opgaver er umulige

  15 års erfaring
  Parkering ved døren
  Skindtøj
  Kvalitet er i højsæde

1 stk. dyne vask/tørring kr. 175,-
2 stk. dyne vask/tørring kr. 299,-

5 stk. skjorte vask/strygning  kr. 150,-
normalpris for 1 stk. kr. 57,-

TILBUD
vi køre hele året
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Ekspert  i vvs-løsninger

Din trykhed, sikkerhed og garanti for godt håndværk

www.loesningvvs.dk

Sneppevej 7 · 8723 Løsning
75 65 16 11 · jh@losningvvs.dk

7562 5677
www.arthur.dk

7562 5677
www.arthur.dk

.   Bådtransport    

.  maskinflytning    

.  maskintransport    

.  kranopgaver    

.  Blokvogne    

.  privatopgaver    

.  containere    

.  træfældning  

.  entreprenørkørsel

7562 5677
www.arthur.dk

7562 5677
www.arthur.dk
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.  maskinflytning    

.  maskintransport    
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.  Blokvogne    
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.  entreprenørkørsel

7562 5677
www.arthur.dk
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www.arthur.dk
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.  containere    

.  træfældning  

.  entreprenørkørsel
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Café Wohlert tilbyder før forestillingen og i pausen:

Kaffe, te, kakao, kager, slik, pølser, sodavand, fadøl, rød- og hvidvin, og ved caféen holder  
en isvogn fra Paradis Is.

Caféen er opkaldt efter arkitekt Vilhelm Wohlert, som tegnede friluftsscenen  
– en gave fra Schou-Fondet til fru Gudrun Schou på hendes 80 års fødselsdag i 1986.

Fem år senere tegnede han caféen, som blev hendes 85 års fødseldagsgave.

CAFÉ WOHLERT
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HELTE-TENOR ER ENDT I KØRESTOL 
SVEND PEDERSEN PÅ SCENEN I SLOTSPARKEN FOR 25. GANG

Palsgaard Sommerspil stod og manglede korsangere, og 

sammen med flere kolleger fra Klosterkirkens Kor i Hor-

sens mødte Svend Pedersen op i Glud Skole for at være 

med til at indstudere Sommer i Tyrol.

Det var i 1980, og året efter var korsangerne igen på 

plads, denne gang i Oklahoma. Året efter trådte Svend 

Pedersen længere frem på scenen i en rolle som pedel i 

Forår i Heidelberg, hvorefter han indtog rollen som som-

merspillets helte-tenor.

”Dengang var vi en ret fast stab til at stable sommerspillet 

på benene. For vi nøjedes ikke med de roller, vi havde på 

scenen, vi var også scenebyggere, kostumetjeneste og alt 

det andet, der var nødvendigt, for at vi kunne skabe årets 

forestilling i parken”, husker Svend Pedersen, der i år står 

på scenen i Palsgaard Slotspark for 25. gang.

PALSGAARDS SVAR PÅ …
I 1983 spillede han den unge løjtnant, der bliver forelsket 

i Frøken Nitouche, og derefter var han helte-tenor, i nogle 

år med fast makker. I hvert fald kunne Vejle Amts Folke-

blad i en anmeldelse af Palsgaard Sommerspils 1990-fore-

stilling skrive: ”Det er nu 6. gang, Svend Pedersen og Su-

sanne Bie får hinanden …”

Susanne Bie var Den glade enke, Svend Pedersen grev Da-

nilo, og John Christiansen konstaterede i sin anmeldelse i 

Jyllands-Posten, at de to var Palsgaards svar på Else Marie 

og Hans Kurt.

Svend Pedersens hustru, Inge, var naturligvis med på Pals-

gaard og var også på scenen, men arbejdede mest med 

kostumerne, mens helte-tenoren i flere år stod for sceno-

grafien i tæt samarbejde med blandt andet sommerspil-

lets mangeårige instruktør Heikki Sarkkinen, en af som-

merspillets pionerer.

”Det var jeg jo trods alt ikke, for sommerspillet havde otte 

år på bagen, da jeg begyndte. Men det voksede, og efter 

at Gudrun Schou i 1988 fik den smukke friluftsscene i 

80 års fødselsdagsgave, voksede også behovet for at få 

sommerspillet ind i mere formelt organiserede former. Det 

samme mente fru Schou, som heldigvis nåede inden sin 

død at være med til at stifte foreningen Palsgaard Som-

merspil”, fortæller Svend Pedersen.

DEN SIDSTE HELTEROLLE
Det var i 1992, så foreningen kunne 1. februar 2017 i al 

stilfærdighed fejre sit 25 års jubilæum. Den har vist sig 

levedygtig som sommerspillet selv, og Svend Pedersen 

har været en særdeles aktiv medspiller i den udvikling. 

Dels i bestyrelsen i tre perioder, dels på scenen i adskillige 

sammenhænge, også efter at han i 1997 havde sin sidste 

deciderede helterolle som grev Tassilo i Grevinde Mariza, 

1.  1987 Fuglekræmmeren – Susanne Bie og Svend 
Pedersen.

2.  1988 Sommer i Tyrol – Suzanne Bang som  
Clara og Svend Pedersen som Sigismund.

3.  1991 Farinelli – med Svend Pedersen i titelrol-
len og hans hustru, Inge, som dronning Maria 
Theresa. 

4.   2004 Tordenskiold – her var hele familien  
Pedersen på scenen, fra venstre Inge, der- 
efter døtrene Karen og Johanne – sammen med 
Laura Bisbo, samt Svend Pedersen som admíral 
Gabel.

5.  2006 ”Jesus Christ Superstar” – Svend Pedersen 
som Pontius Pilatus, Rasmus Bak som Jesus.
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HELTE-TENOR ER ENDT I KØRESTOL 
SVEND PEDERSEN PÅ SCENEN I SLOTSPARKEN FOR 25. GANG

hvor han spillede over for en særdeles velsyngende og se-

nere professionel operasanger Inger Aarup.

”Jeg holder utroligt meget af de gode, gamle operetter, 

og det er ikke alle de nye, moderne musicals, der kan 

begejstre mig”, indrømmer Svend Pedersen, som i øvrigt 

siden de ganske unge år har været opera-entusiast og 

sammen med hustruen gerne rejser langt efter en god 

opera-forestilling.

STORE MUSICAL-OPLEVELSER
”Smag og behag er heldigvis ikke ens for alle, og jeg har 

bestemt også haft store oplevelser med musicals”, fortæl-

ler Svend Pedersen. 

”Jeg var rigtig glad for rollen som Pontius Pilatus i Jesus 

Christ Superstar, der til hårdtslående rock-toner formår at 

skabe en fortælling, som rører alle. Og jeg holdt af rollen 

som Chr. Carl Gabel i Tordenskiold, ikke mindst fordi den 

musical bærer præg af, at komponisten James Price vir-

kelig kan sit håndværk. Fremragende dansk musicalmusik 

– god historie”, mener Svend Pedersen. 

DEN STØRSTE AF DEM ALLE
Men den bedste oplevelse havde han som kroværten 

Thenardier i Les Misérables:

”Efter min mening den største musical af dem alle. Fanta-

stisk historie, fantastisk musik – og så leverede Palsgaard 

Sommerspil den i en opsætning og udførelse, så en fami-

lie blandt publikum, som rejste verden rundt for at se Les 

Misérables kategoriserede den blandt de fem bedste op-

førelser, de havde set. Med til at give oplevelsen en ekstra 

dimension for mig var, at både min hustru og vore døtre 

også det år var med i ensemblet. Større bliver det nok 

aldrig”, erkender Svend Pedersen, der dog ikke har tænkt 

sig at gå på sommerspilpension endnu.

DE VIGTIGE ROLLER
”Næh, hvis der også fremover dukker roller op, som det 

giver mening for mig at spille, så stiller jeg gerne op igen, 

hvis de da kan bruge mig, og jeg kan finde tiden til det”, 

siger den 62-årige reklamefotograf med en travl hverdag i 

egen virksomhed bag en stor flyver lige ud til motorvejen 

i Stilling.

I år har han sagt ja til rollen som præsident Franklin D. 

Roosevelt:

”Ikke nogen stor rolle, men vigtig i fortællingen. Og så 

er det da ret behageligt at blive transporteret rundt på 

scenen i kørestol”, smiler jubilaren.

SVEND PÅ SCENEN
1980 Sommer i Tyrol - kor
1981 Oklahoma – kor
1982 Forår i Heidelberg – en pedel
1983 Frk. Nitouche – den unge løjtnant
1984 Tre små piger – skomagerdrengen Gottlieb
1985 Jomfruburet – baron v. Schober
1986 Czardasfyrstinden – fyrst Edwin
1987 Fuglekræmmeren – titelrollen
1988 Sommer i Tyrol – Sigismund Sülzheimer
1990 Den glade enke – grev Danilo
1991 Farinelli – titelrollen
1992 Jorden Rundt i 80 dage – en matros
1993 Zigeunerbaronen – titelrollen
1994 Show Boat – Gaylord Ravenal
1995 Champagnegaloppen – baron v. Listow
1996 Oklahoma – Will Parker
1997 Grevinde Mariza – grev Tassilo
1999 Landmandsliv – grev Axel v. Rambow
2001 Czardasfyrstinden – grev Feri v. Kerekes
2002 Farinelli – en barber
2004 Tordenskiold – admiral Chr. Carl Gabel
2006 Jesus Christ Superstar – Pontius Pilatus
2007 Les Misérables – kroværten Thenardier
2011 Guys and Dolls – Arvide Abernathy
2017 Annie – Franklin D. Roosevelt

2017 Annie – her triller Svend Pedersen ind på scenen i rollen som 
USA’s præsident Franklin D. Roosevelt, godt hjulpet af hustruen  
Eleanor, spillet af Elinor Vestergaard.
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INGEBORG JØRGENSEN debuterede som syerske, da sommerspillerne i 

1992 drog Jorden rundt i 80 dage. Hun skulle sammen med kollegerne ved 

symaskinerne, scenografen og scenebyggere skabe rammerne, så både skue-

spillerne og publikum kunne bevæge sig 100 år tilbage i tiden:

”Det var rigtig sjovt at være med til, så jeg blev hængende året efter. Og året 

efter og … ja, nu er der jo gået 25 år. Selv om jeg hvert år efter sidste spilledag 

siger, at jeg ikke gider næste år, så kommer jeg alligevel. Når man først har prø-

vet det, er det svært at undvære udfordringerne, sammenholdet, glæden over 

resultatet, alt sammen i selskab med nogle herligt engagerede mennesker”, 

smiler Ingeborg Jørgensen, der i 2009 afløste Anne Grethe Schou som leder af 

systuen.

”Det er blevet en livsstil for mig. Her er ikke kun gode gamle kolleger, jeg mø-

der også nye, unge aktører, som godt kan lide at komme op i systuen og få en snak. Selv om jeg ikke har vagt i systuen 

hver aften, når spillet er i gang, så er jeg hernede alligevel. Jeg kan ganske enkelt ikke lade være”, pointerer Ingeborg 

Jørgensen.

NIKOLAJ KEJ har været med på scenebyggerholdet i to tredjedele af sit liv. 

”Det er faktisk rigtigt, selv om jeg jo ikke kunne løfte alverden og ikke fik lov til 

at håndtere værktøj de første år. Det var nemlig min morfar, der tog mig med 

på Palsgaard, da han begyndte som frivillig scenebygger i 2004, og da var jeg 

bare syv år”, forklarer Nikolaj Kej, der nu er 21 år og derfor gerne må bruge 

både håndværktøj og maskiner.  Han holder stadig meget af at komme i slots-

parken og være med til at skabe den rigtige baggrund og de rigtige omgivelser 

for sommerspillet:

”Det er sjovt og udfordrende, og vi har det meget hyggeligt sammen”, smiler 

Nikolaj.

Og så har arbejdet inspireret ham til valg af uddannelse: ”Jeg har været med 

på det første hold EUX tømrere på Learnmark i Horsens – det vil sige, at jeg har 

taget studentereksamen og en håndværkeruddannelse på samme tid. Det havde jeg nok ikke valgt, hvis jeg ikke havde 

været med på Palsgaard”. 

DERFOR ER VI MED I FORESTILLINGEN

ANNE LUND gik til audition sammen med sin 12-årige søn Søren, efter at hun 

havde fulgt Palsgaard Sommerspil fra sidelinjen og tilskuerpladserne, siden hun 

for 17 år siden flyttede til Barrit:

”Jeg synger i kor og havde lyst til selv at være med, og det samme havde Søren. 

Jeg slap ikke gennem nåleøjet, men det gjorde han, og så spurgte jeg, om jeg 

ikke kunne få en rolle bag scenen. Det kunne jeg – som ”Nanny” (barnepige) 

kalder vi det. Ud over Søren er der jo en flok herlige piger med i dette års fore-

stilling, og jeg skal jo ikke passe dem, det klarer de fint selv. Men jeg er den, 

de kan henvende sig til, hvis der er noget, de har brug for hjælp til. Jeg er også 

den, der kan give dem en fælles besked fra instruktøren”, forklarer Anne Lund.

 Søren har tre søskende, men ingen af dem havde lyst til at være med.

”Men for Søren og mig er det her alligevel et familieprojekt. Samtidig oplever 

jeg, hvordan man på Palsgaard slår flere fluer med ét smæk: Med en professionel, kunstnerisk ledelse får man en flok 

talentfulde amatører til at levere en forestilling på højt, kunstnerisk niveau. Det er rigtig, rigtig sjovt at være en del af”.
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OMRÅDEANSVARLIGE

FORESTILLINGS- 

LEDER

Martin Lykke  

Rosenkrands

LYD

Fredrik Holmberg

HÅR- OG MAKE-UP 

DESIGN

Morten Kristensen

FOTOGRAF

Rikke K. Daugaard

PARKERING

Gert Lykkegaard

SEKRETARIAT

Agnete Bjerg

SCENEMESTER

Jesper Hansen

REKVISITTER

Jane Laumann Dalby

SMINKE

Lis Reedtz

FRONTSTAGE

Lars Mikkelsen

LYS

Anders Kruse

KOSTUMER

Ingeborg Jørgensen

FRISØR

Henriette Rodkjær

CAFÉ WOHLERT

Lene Sand 

PROGRAM

Søren R. Birkebæk
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DEM FORAN OG BAG SCENEN
INSTRUKTØR
Jens Frausing

KAPELMESTER
Rasmus Steenberg

KOREOGRAF
Jacob P. Andersen

SCENOGRAF
Anders D. Jensen

VOCAL COACH
Johnny Jørgensen

FORESTILLINGSLEDER
Martin Lykke Rosenkrands

SCENEMESTER
Jesper Hansen

INSTRUKTØRASSISTENT
Isabell Dybmose

MUSIKALSK  
TILRETTELÆGGELSE 
Rasmus Steenberg

REPETITØR
Andreas Calonius Kreth

PRODUKTIONSLEDELSE
Martin Lykke Rosenkrands 
Jesper Hansen
Jens Frausing
Karin R. Misser

LYD OG LYS
ALL STAGE: 
Fredrik Holmberg 
Anders Kruse
Flemming Pedersen

REKVISITØR
Jane Laumann Dalby

SCENETEKNIKERE
Martin Lykke Rosenkrands, 
leder
Dennis Reedtz Nielsen
Henrik Hansen
Laust Damgaard Jensen
Mads Søby Vestergaard
Lisbet Kildall
Mie Søby Vestergaard
Per Bjerremand Nielsen
Rasmus Reedtz
Simon Fjordvang Brenøe-Jensen
Stefan Reedtz Nielsen

KOSTUMEDESIGNTEAM
Jens Frausing
Ingeborg T. Jørgensen
Helga Ballegård
Hanne Maciejewski

SYSTUEN
Ingeborg T. Jørgensen, leder
Anne Grethe Schou
Annemarie Heeringa
Birthe Faber Nielsen
Hanne Maciejewski
Hanne Refsgaard
Helga Ballegård
Inger-Margrethe Berthelsen
Karen S. Olesen
Kirsten Bjørke
Kirsten Pold
Lilian Bloch Andersen
Lise Steenholdt
Mie Eriksen
Ruth Bøjlesen
Ulla Pedersen

HÅR- OG MAKE UP DESIGN
Morten Kristensen

FRISØR
Henriette Rodkjær

SMINKE
Lis Reedtz, leder
Inge Bonne Andersen
Inger-Grete Nymann
Jonna Tvermose
Karina Young Worm Ibsgaard
Line Jensen
Maria Bruun Fanø
Peter Burgaard
Rikke K. Daugaard
Sofia Selimann Møller Pedersen
Ulrik Bruun Fanø 

SCENE
Jesper Hansen, leder
Andreas Aaberg
Allan Holgersen
Arne Kej
Bjørn Rimdal 
Dennis Reedtz Nielsen
Finn Mortensen
Finn S. Andersen
Jacob Kofod Jensen
Jan Bjerg Olsen
Karl Rasmussen
Martin Lykke Rosenkrands
Nikolaj Kej
Ole Bæk
Per Bjerremand Nielsen
Rasmus Hedegaard
Rasmus Reedtz
Tove Bjørn Jensen
Viktor Nørgaard Rimdal

SCENEDEKORATION
Anders D. Jensen
Jesper Hansen
Herdis Sørensen
Jette Lyse Cortsen 
Kasper Mortensen
Louise Lygum

CAFÉ WOHLERT
Lene Sand, leder
Agnete Bjerg
Anne Marie Lindgaard Petersen
Bente Rode
Bjarne Haar Madsen
Bonnie Fay Wermuth
Connie Mosegaard
Dorthe Krogh Hansen 
Ellen Kristiansen
Else Christiansen
Erik Foldø
Hanne Norup
Inger Karlskov
Irene Haar Nielsen
Jan Eggert
Jesper Haar Schultz
Jette Foldø
John Madsen
Judith Pilgaard
Jørgen Hansen
Jørgen Kristiansen
Kirsten Lambach
Lady Panaguiton
Linda Grønnebech
Lis Juhl
Margit Jensen
Peer A. Ødegaard 
Peter Christiansen
Søren Birkebæk
Thrine Nørgaard
Tom Bie Grundahl
Tove Bjørn Jensen
Trine Haar Schultz
Ulla Pors
Vibeke Birch Rasmussen
Viviann Elkrog

PROGRAMSALG
Birgit Irene Mortensen 
Anika Haar Nielsen
Gitte Hansen
Inge Lerbech Pedersen
Maria Hansen

PARKERING 
Gert Lykkegaard, leder
Alice Brigsted
Anne Grethe Schou
Frank Schou
Karen Hjermitslev
Nick Brigsted
Søren Rohmann Birkebæk
Verner Lundin

PLADSEN 
Lars Mikkelsen, leder
Anne Grethe Schou 
Arne Kej
Dennis Ødegaard
Dennis Reedtz Nielsen
Frank Schou
Gert Lykkegaard
John Østergaard
Kaj Aagaard
Karen Hjermitslev
Kirsten Lambach
Lis Østergaard
Mads Frühstück
Mettemarie Kej
Nikolaj Kej
Rasmus Reedtz 
Søren Rohmann Birkebæk
Stefan Reedtz Nielsen
Torben Lagoni

SAMARITERVAGT
Røde Kors

BILLETSALG OG -KONTROL
Torben Lund
Kent Falkenstrøm
Arne Kej
Bjørn Rimdal
Charlotte Panduro
Finn S. Andersen 
Gunnar Fogh
John S. Madsen
Karoline Kej
Kirsten Lambach
Mettemarie Kej
Nikolaj Kej
Ole Bæk 

PLAKAT
Mette Hansen
Hans Nielsen

WEBMASTER
Martin Lykke Rosenkrands

FOTOGRAF
Rikke K. Daugaard

PROGRAM
Redaktion: Søren R. Birkebæk
Agnete Bjerg
Annoncer, lay out og tryk: 
Rosendahls a/s
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BESTYRELSE
Karin R. Misser, formand

Agnete Bjerg, næstformand

Kirsten Lambach, kasserer

Kirsten Brix, Schoufondet

Søren R. Birkebæk

Martin Lykke Rosenkrands

Elinor Vestergaard

Hans Nielsen, suppleant

Jesper Hansen, suppleant

REPERTOIREUDVALG
Karin R. Misser

Agnete Bjerg

Inge Lerbech Pedersen

Jens Frausing 

Jesper Hansen

Rasmus Steenberg

Ulla Dideriksen

PR-UDVALG
Hans Nielsen 

Agnete Bjerg

Frederik Amandus D. Mølgaard

Karin R. Misser

Lars Juul

Martin Lykke Rosenkrands, webmaster

Rikke Kidmose

Søren Pors Grundahl

Søren R. Birkebæk

SPONSORUDVALG
Kirsten Lambach

Finn Sonnich Andersen

Jørgen Kristiansen

Martin Lykke Rosenkrands

Søren R. Birkebæk

Karin R. Misser

ADMINISTRATION

 TAK  
MANGE VIRKSOMHEDER  

OG ENKELTPERSONER  
YDER HVERT ÅR EN  

STOR HJÆLP TIL,  
AT PALSGAARD SOMMERSPIL 

KAN PRODUCERES.

DET ER VI MEGET  
TAKNEMMELIGE FOR

FOR IKKE AT GLEMME NOGEN, 
BRINGER VI HER 

 

EN HJERTELIG 
TAK TIL ALLE
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26. juli - 5. august 2018

Audition: 25.-26. november 2017
- Læs mere på PalsgaardSommerspil.dk

Højt opsat hår og pastelfarver fylder gadebilledet, og den buttede high school-pige Tracy drømmer om at komme
med i Corny Collins’ populære tv-dansekonkurrence for pæne, meget hvide unge.  Midt i det amerikanske raceoprør 

er det så, at Tracy udbryder: ”Jeg synes bare, det er tåbeligt, vi ikke kan danse sammen allesammen”.
Og vi røber vel ikke for meget ved at afsløre, at ”Hairspray” er inspireret af 1960’ernes tyggegummipop og 

dreng-møder-pige-ballader med solid tilsætning af gospel, soul og rhytm & blues.

Instruktør: 
Jens Frausing

Koreograf: 
Jacob Philip Andersen

Kapelmester: 
Rasmus Steenberg

Vocal coach: 
Johnny Jørgensen

Scenograf: 
Pernille Ekstrand

Køb din billet senest 6. august 2017  
- og spar 100 kr. pr. billet

Untitled-3   1 20/07/2017   12.08
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Erfaring bliver aldrig for gammel
I år fejrer vi, at vores grundlægger, Einar Viggo Schou, 
opfandt den kommercielle emulgator for 100 år siden. 
I 100 år har Palsgaard opbygget og udviklet viden om 
ingredienser til bl.a. fødevareindustrien. I dag er vi nogle 
af de førerende eksperter og producenter inden for 
området. Vores produkter bruges også inden for andre 
områder fx. i plastik og kosmetik. 

Palsgaard har udviklet sig fra at være én mand, med en 
god ide, til en global virksomhed med datterselskaber i 
15 forskellige lande og et globalt netværk af engagerede 
agenter og distributører.

Hjertet på det rigtige sted
Længe før ordet “CSR” blev opfundet, grundlagde Einar 
Viggo Schou en stærk tradition af ansvarlighed for sin 
forretning. For ham betød ansvarlighed, at tage sig godt 
af sine medarbejdere, deres familier, lokalsamfundet og 
det generelle samfund. 

100 år senere er CSR stadig en stærk strategisk del af 
vores forretning. Vores hovedkvarter i Juelsminde og 
vores datterselskab i Mexico er Co2-neutrale og det er 
vi stolte af. Palsgaard Mexico er den første virksomhed 
af sin slags der er deklareret Co2-neutral i Mexico. I 
Danmark er der ikke mange andre virksomheder, af 
samme størrelse, der kan kalde sig for Co2-neutrale. 

Dygtige medarbejdere er nøglen
Dygtige og engagerede medarbejdere er nøglen til 
Palsgaards globale succes. Vi har rigtig mange forskellige 
arbejdsområder, hvor vi har folk med mange forskellige 
kompetencer. Vi har bl.a. stillinger inden for produktion, 
produktionsteknik, planlægning, dokumentation, analyse, 
IT, forretningsudvikling, fødevareteknologi, kemi, indkøb, 
salg, marketing, køkken, administration og mange flere. 

Vil du være en ”Heart working” kollega?
Vi søger løbende dygtige og engagerede kollegaer og vi 
tager gerne i mod uopfordrede ansøgninger.
Alle ledige stillinger kan ses her: 
www.palsgaard.com/jobs/vacancies. 

Bliv processoperatør
Hos Palsgaard udvilker vi løbende vores medarbejders 
kompetencer inden for mange områder. fx tilbyder vi
produktionmedarbejdere at tage uddannelsen 
til processoperatør. Et spændende, job hvor 
du får den faglig tekniske viden til at 
løse mange af de problemstillinger der 
kan opstå i et produktionsmiljø.

Se mere på:
www.palsgaard.com

Palsgaard A/S
Palsgaardvej 10, 
DK-7130 Juelsminde                                                 

we are 
e x p e r t s  in  

emulsif iers  and 
stabilizers for bakery, 

confectionery, dairy, ice cream, 
margarine and fine foods - and we 

are happy to share our expertise. our 
company values can be defined 

in just three words: loyalty, responsibility and 
commitment. we aim to be the preferred partner 

and supplier of quality products, application service and know- 
how to regional and mu l t i -  na t i ona l  food companies. to Palsgaard 

l o y a l t y  means that we act as a reliable and honourable business 
partner for our customers. we treat information confidentially and know 

how to keep a business secret. to Palsgaard r e s p o n s i b i l i t y  
means caring about the environment and being aware of our corporate 
social responsibility; we have a goal to be CO2 neutral by 2020 and 
are members of SEDEX and RSPO. to Palsgaard c o m m i t m e n t  
means we are dedicated to getting the best results for our customers’ 
products - to the benefit of their customers. we care about our 
employees and have a declared aim that Palsgaard must be 
a pleasant place to work. Palsgaard we know that our 
most important resource is the know-how and dedicat ion 
found in our employees. Heart  we are committed to 
getting the best results with our products in our pilot plants 

and in your facilities. Working  at Palsgaard we 
don’t sell standard solutions - we start with your needs. 

Palsgaard - Heart Working People heart work is 
the best way to achieve success - let us help you 

get it. our products are produced according to the 
strictest quality criteria. we are experts 

in emulsifiers and stabilizers 
and we are happy to share our 

expertise with you. let our 
pilot plants help you shorten 

the step between idea 
and your new product. 

heart work is the best 
way to succeed

 - let us help 
you do 

so. 


