EN SÆRLIG TAK TIL:

Spillerne
Elinor, gift med Wilhelm – Jette Nielsen Balle
Wilhelm, gift med Elinor – Erle Pedersen
Lone, gift med Tage – Hanne Skovlund Broch
Tage, gift med Lone – Kasper Janower
Titter, den lokale post – Charlotte Stark Nygaard
Renata, polsk hushjælp – Jannie Hvass Nielsen
Bimse, lokal rocker – Jimmi Simonsen
Bent, politibetjent – Svend Bjerre

Dem I ikke lige ser:

VGF og Forsamlingshuset
præsenterer

Dilettant
Ud af klappen

Instruktør: Thilde Pedersen
Sufflør: Søren Andersen
Scenemester: Anders Petersen
Sminkør: Christina Hillebrecht

Den 28. og 30. marts 2019

Dilettant i Værum

Ud af klappen

En god og gammel tradition
En farce af Knud Erik Mayer Ibsen.
Kan det være for sent at fortryde?

I mere end 100 år har vi mødtes i Værum
Forsamlingshus, set og grinet med, af de sjove
dilettantforestillinger. I år er ingen undtagelse
– og selvfølgelig mødes vi igen i år
Generalprøve
Torsdag den 28.marts kl. 19.00
Pris kr. 50,00 for voksne / kr. 25,00 for børn
Prisen er inkl. kaffe og småkager i pausen
Bare mød op !!
Premiere
Lørdag den 30. marts kl. 19.00
Pris kr. 175,00
Prisen er inkl. dilettant, lækkert pålægsbord,
kaffe/the og god musik både under spisning
og senere til en svingom, hvis man har lyst til
det.
Tilmelding til lørdag hos Vivi på
tlf. 28295275 (gerne sms)
Senest den 24. marts

Ja! Det må den driftige entreprenør Tage Svendsen sande, da han
og hustruen Lone kommer hjem fra Seychellerne.
Inden de tog af sted, havde Tage en voldsom kontrovers med
svigerforældrene Elinor og Wilhelm: Han ville have de to gamle til
at flytte i et lille rækkehus, han har ladet opføre, for til gengæld
selv at overtage svigerforældrenes knaldhytte. En knaldhytte, der
vel og mærke ligger på en kæmpe grund, som Tage vil udstykke og
tjene styrtende på. Men Elinor og Wilhelm har det godt, hvor de
er. De mangler ikke noget… Måske lidt spænding – og derfor
beslutter de sig for at give svigersønnen og datteren en lærestreg.
Mens de unge er væk, hacker Elinor sig ind på deres
Facebookprofiler, netbank og mail og pensionisterne overtager de
unges identiteter. Planen lykkes over al forventning – naturligvis
takket være hjælp fra posten og den lokale rocker. Og det gør det
naturligvis kun bedre, at den nye betjent nærer stor sympati for
Elinor og Wilhelm og tror på, at Tage og Lone er øst-arbejdere på
illegalt ophold i Danmark.
Med andre ord: Læg dig aldrig ud med en pensionist, der har taget
IT-kørekort hos Ældre Sagen! (og husk stærke passwords)
GOD FORNØJELSE

