Dilettantforestillingen
”Hjælp jeg skal giftes”
Dilettantforestillingen ”Hjælp jeg skal giftes” kan ses på følgende dage:
Lørdag den 2. marts 2019 kl. 15.00
Forpremiere – entré kr. 40,00

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 18.00
NYHED: Incl. spisning, forestilling og kaffe med efterfølgende stort amerikansk lotteri!
Mange flotte præmier – hovedgevinsten er et Wellness ophold for 2 personer.
Festlig aften incl. buffet – entré kr. 200,00

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00
Aftenforestilling med efterfølgende kaffebord – entré kr. 75,00

Lørdag den 9. marts 2019 kl. 18.00
Festforestilling med efterfølgende spisning og dans – entre kr. 175,00
Incl. levende musik.
Medbring selv madkurven, vi giver kaffen bagefter.

Drikkevarer købes som sædvanligt til rimelige priser i baren.

Årets dilettant 2019
”Hjælp jeg skal giftes”
Det er med stor fornøjelse, at vi inviterer til årets dilettantforestilling i Bjerreby Forsamlingshus.
Rollerne er i år besat af følgende:
Niels Svendsen, ungkarl, mors dreng
Maren, ejer af ”Pellegaarden”, hans mor
Laura Larsen, pige på gården
Jens Enevold, karl
Sonja Frandsen, hans forlovede
Teobald Mortensen, fodermester
Amanda, hans kone
Herbert Olsen, kreaturhandler
Rosemarie Schøne, giftesyg dame

Søren Sjølander
Ulla Egemose
Lotte Eshøj
Søren Svop
Gitte Nørregaard
John Jørgensen
Anette Sjølander
John Hansen
Maria Juul Hansen

Instruktør
Sufflør
Sminke
Scene

Pia Jensen
Line Gehring
Sanne Knudsen, Karen Nymark
Kristian Lolk Thomsen,
Stine Juul Pedersen
Søren Sjølander

Plakater mm
Annoncer/program

Jill Foged
Alice/Jill/Frank

Dilettant
2019

“Hjælp jeg skal giftes”
Hjælp jeg skal giftes
Lystspil af Jesper Ågård.
Maren, der regerer med hård hånd på gården ”Pellegaarden”, har sat sig for, at sønnen Niels, der er
ungkarl, skal giftes, så han kan føre slægten videre.
Dette er Niels ikke videre begejstret for, og det giver sandelig en del bryderier, da både
fodermesteren og karlen på gården vil give ham gode råd om ægteskabet.
Karlen og hans pige beslutter at ”sætte sagen på spidsen”og får fat i en meget giftelysten dame.
Samtidig har Maren fået kreaturhandler Olsen til at overtale en gårdmandsdatter til at rykke ind på
”Pellegaarden”. Den giftelystne dame ankommer, men ak og ve – bemeldte dame tager fejl af Niels
og fodermesteren og senere også af kreaturhandler Olsen.
Da fodermesterens kone er det ”mest arrige spektakel”på denne jord, truer det hele med at ende
galt, men til slut sker der ting og sager.

