Pressemeddelelse
Kalvehave Amatør Teater opfører i år ”Når krybben er tom…” et lystspil skrevet af Axel
Jacobsen.
Grosserer Ferdinand Guldtoft (Michael Egedal Andersen) har bestemt ikke et nemt liv, han
er gift med en snotforkælet og til tider meget hysteriske Susanne Guldtoft (Maj-Britt Koch
Scheibye) sammen har de datteren Lizzie (Hanne Grønager) som lever det søde liv med
badminton og dans.
Guldtoft kæmper med at få det hele til at hænge samme både på arbejde og at dække sin
hustru’ og datters kæmpe forbrug, finder dog sig selv gang på gang nede på den lokale. Det
går kun lige med hjælp/velvilje fra den rige konsul Mortensen (Erik Skovgård Nielsen) samt
bankdirektør Kristoffer Krebs (Bent Larsen) som er stærkt domineret af sin kone Fru Krebs
(Karen Holm)
Derhjemme går bølgerne højt og det hjælper ikke at kogekone Stine (Maja Veje) har et iltert
temperament og temmelig utilfreds med den dårlige økonomi og faktisk kun glad for sin nevø
Vagn Borgsø (Silas Grothe Nielsen)
Men måske vil en middag hjælpe på situationen, eller en stilling som husassistent eller en rig
onkel fra Amerika (Ole Henriksen) ligesom i en rigtig Morten Korch forestilling.
Bag scenen består holdet i år af følgende personer: Gitte Valbo Instruktør, Lone Hove
Sufflør, Søren Musik leverer musikken, Marlene Petersen står for den dejlige menu, Poul
(Bobby) Nielsen Scenemester, Hanne Jørgensen Regissører. Jette Vendelbo Lotteri
Koordinator. Danielle Lyfort Sminke, og sidst - men ikke mindst, alle vores trofaste og
uundværlige medhjælpere, som møder op, år efter år, og får hele arrangement til at lykkes.
Håber vi ses, til en af vores 3 forestillinger i Viemose Engshus, enten fredag d. 15. maj/
lørdag d. 16. maj til 3-retters menu og dans begge kl. 18, eller søndag d. 17. maj 2020 til
kaffe og lagkage – glæder os til at se dig/ jer.
Billetter købes hos Maja Veje, Viemose Gade 3, Viemose tlf. 5538 0503,
www.kalvehaveamatoerteater.dk eller

