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En humoristisk
og glædespredende

\/
t cabaret, hvor man lærer

Benny Andersen og
hans uimodståelige
viser bedre at kende

Tå.:;z:?22::-:.
æ;27.4.:':iA4^

i::.|:hilr::],il i.:.

'f

drn

å

\

§
æ



byder vetkommen tit BE N NY
Benny Andersen er et spændende menneske - både som digter, komponist og person -
med mange farver og nuancer, både lyse og mørke, milde og vildel Hans digte og viser
er fyldt med humor og humanisme, finurligheder og overraskelser. Og når vi kalder ham
for vores nationaldigter, skyldes det jo netop, at han så glimrende forstår, at skrive om
at være menneske og dansker - og vi dermed kan spejle os i hans værker og blive
klogere på os selv og hinanden.

Cabaret'en er bygget kronologisk op om Benny Andersens liv og karriere - i høj grad
fotalt gennem hans egne erindringer, prosastykker og digte.

Forestillingen varer 2 gange 40 minutter plus pause.

Ønsker man at vide mere om Benny Andersens liv, er en del af hans digte selvbiografiske
(bl.a. samlingerne Nomader med noder og Verden udenfor syltetøjsglasset) og man kan
læse livsre.lrse med vigtige ophold, Ole Sønnichsen: En helt almindelig mand, Henrik
Marstal: Et liv ved klaveref, Karen Thisted: Det skal mærkes at vi lever, Thomas Thurah:
Vi har sunget, vi har grædt, vi har grint og/ellerTim K. Christensen: Der hvor man
vakler.

Tak til: Peter Nerenst for fotos, Bo Hasle Buur for grafik, Teddy Kristiansen for
illustration, Dorte Holbek for gode råd, Friluftsrådet for marguerite og Benny Andersen
for fantastiske tekster og skønne melodier.

Stor tak for økonomisk støtte fra: Sonningfonden, Tuborgfondet og Toyota-Fonden.

Allan Høier, sanger og id6mand
Visesanger med speciale i det dansk-svenske repertoire. Medvirket i en lang række forestillinger
for Teatret OPtimis, bl.a. i Benny Andersencabaret'en SVANTE & CO fra L997.
Har lavet adskilligs roste vise-CD'er og optrådt i radio og TV. Er desuden blæksprutte og
administrator - både hos OPtimis og i andre sammenhænge.

Erik Axel Wessberg, guitarist og arrangør
Medvirket som musiker, skuespiller, komponist, arrangørt kapelmester i forestillinger på Ot.a.
Århus Teater, Svalegangen, TV Teateret og Odense Teater. Stor undervisningserfaring. Udgivet
bøger og CD'er. TV- og radioproducer for DR. Har lavet cabaret med bl.a. Susanne Breuning,
Simon Rosenbaum og Ulla Henningsen.

Bo Skødebjerg, instruktør
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole. Fastansat skuespiller ved Ålborg Teater 19BB-94 og
siden arbejdet som freelance skuespiller, instruktør, tekstforfatter og dramatiker ved en lang
række teatre.

Teatret OPtimis
Har gennem 25 3r turneret med humoristiske og tankevækkende cabaret'er. Teatret har gennem
årene spillet 15 forskellige forestillinger, hvor viser af bl.a. Bellman, Evert Taube, Cornelis Vrees-
wijk, Benny Andersen, Sigfred Pedersen og Poul Henningsen har været omdrejningspunktet.
www.optimis.dk www.youtube.com/teatretoptimis www.facebook.dklteatretoptimis
Kontakt os på 35 83 85 87 eller optimis@optimis.dk Ønsker du en nyhedsmail hver 2.-3.
måned?: Kontakt os ved scenekanten eller send en mail.

Vi tilbyder tølgende CD'er:
BENNY - alle viserne fra forestillingen: CD kr 100,-
Halfdan Rasmussen-cabaret'en HALFDAN: Viser og tekster CD kr 100,-
Sigfred Pedersen cabaret'en SØREN ELSKER KATINKA: CD kr 100,-
Poul Henningsen-forestillingen SMÆK*KYS: CD kr 100,-
Evert Taube cabaret'en SÅ lreruCE SKUDEN KA'GÅ...: CD kr 1OO,-
Benny Andersen cabaret-konceften SVANTE & CO: CD kr 100,-
Bellman cabaret'en ELSKOV, VIN & BASFIOLER CD kr 100,-
Erik Axel Wessberg: Revyviser uden ord CD kr 100,-
Erik Axel Wessberg: Populære danske sange for sologuitar CD kr 100,-

Tilbud: Køb 3 CD'er for 2OO kr - eller 6 for 3OO kr !!!


