Holmegaard Amatør Teater
præsenterer:

Kære teatervenner.
Når solen begynder at komme højere på himlen, så plejer vi i HAT at byde velkommen
til vores forårsforestilling.
Det er også tilfældet i år, men……denne forestilling adskiller sig ved at være en musical, som vi jo ellers laver om efteråret. Af forskellige grunde er det sådan.
Men ellers er det meste som det plejer.
Vi har valgt STYRMAND KARLSENS FLAMMER som årets musikforestilling. Den
indeholder alle de ingridienser, som vi godt kan lide. En lidt uskyldig handling, lidt
eventyr, masser af god musik og i det hele taget fest og farver.
Vi skal på en tur med det gode skib ALBATROS sydover. Lige igennem verdens
brændpunkter. Vi skal til Port Said og igennem Suezkanalen. Vi skal besøge Maharajaen af Raipur i Indien for at ende på sydhavsøen Bulla Boa – Den lysegrønne ø hvor Dronning Frederikke hersker.
Hele dette menageri kræver ganske meget organisation. Igen i år har Janni Andersen
det store overblik.
Ved hjælp af en flot donation fra Tuborgfondet har vi fået råd til et nyt lyd– og lysanlæg. Det kræver efterhånden sin mand til at styre det. Men Per Villumsen er ganske
ferm og har god assistance på tangenterne oppe på 1. sal.
Musikken er lagt i hænderne på garvede folk – og så har de fået plads til en ung gut
på trommer - Alexander Barslund.
Kulissen er en hel selvstændig oplevelse. Smuk og enkel. Også her er det garvede folk,
der har været på spil.
På scenen er der også blevet plads til nye kræfter. Dem kan I godt glæde jer til .
Men sæt jer nu godt tilrette og nyd forestillingen – og husk og gå en tur i baren – og
hils eventuelt på HATs nye formand Jens Hansen.
Nedenfor her kan I se, navnene på alle dem, der gør HAT s univers levende.

